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PCC Chem News

Grupa PCC Rokita prezentuje 
najlepsze wyniki w historii 

P
L

Grupa PCC Rokita za rok 2016 wypracowała historycznie najlepsze wyniki. 
Zysk EBITDA Grupy osiągnął rekordowo wysoki poziom 290 mln zł  
i był wyższy od zysku w analogicznym okresie ubiegłego roku o 133,1 mln zł 
(+ 84,7%). 
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Skonsolidowany zysk netto również wzrósł istotnie 
i wyniósł 202,7 mln zł w porównaniu do 84,8 mln zł  
za rok 2015 (+ 139,2%). Skonsolidowane przychody 
Grupy ze sprzedaży zwiększyły się wobec przychodów 
okresu analogicznego o 58,4 mln zł (+ 5,6%).  
Grupa wypracowała także wyższe poziomy rentowności.  
Marża EBITDA osiągnęła 26,2% (+11,2 p.p. r/r), a marża 
brutto ze sprzedaży wyniosła 28,1 % (+ 6,8 p.p. r/r).

A
kcje Spółki PCC Rokita, 
dominującego podmiotu 
Grupy, notowane są od 
2014 roku na rynku regu-
lowanym GPW. Spółka jest 

uczestnikiem indeksów sWIG80, WIG-
-chemia, WIGdiv oraz Respect Index.
 
– W czerwcu mijają trzy lata, od kiedy 
weszliśmy na giełdę – mówi Wiesław 
Klimkowski, Prezes Zarządu PCC Ro-
kita. – Myślę, że inwestorzy, którzy są 
z nami przez ten okres, mają powody do 
zadowolenia. Podczas pierwszej publicz-
nej emisji, IPO, prezentowaliśmy skon-
solidowany zysk EBITDA za 2013 rok 
w wysokości 120 mln zł, który w kolej-
nych dwóch latach sukcesywnie rósł, aby 
w ubiegłym, 2016 roku, osiągnąć poziom 
290 mln zł. Oznacza to ponad trzykrot-
ny wzrost w ciągu minionych trzech lat. 
Zysk netto urósł jeszcze bardziej i w tym 
okresie wzrósł z 58 mln zł do ponad 202 
mln zł. 

Wyniki osiągnięte w 2016 roku mają 
kilka głównych źródeł. Sytuacja rynko-
wa w segmencie Chloropochodne była 
sprzyjająca dzięki rosnącym cenom ługu 
sodowego i sody kaustycznej. Dzięki zre-
alizowanej inwestycji w wysoce efektyw-
ną, proekologiczną instalację elektrolizy 
membranowej Spółka była także benefi-
cjentem programu tzw. białych certyfi-
katów. W drugim głównym segmencie, 
Poliuretany, pomimo mniej sprzyja-
jących warunków rynkowych Spółka 
utrzymała bardzo dobre wyniki. Grupa 
optymalizowała w tym segmencie port-
folio i zwiększyła udział w sprzedaży 

wysokomarżowych produktów specjali-
stycznych, przy jednoczesnym ograni-
czeniu udziału produktów masowych.

– Uważamy, iż kluczem do sukcesu na-
szej Grupy jest ambitna i konsekwentna 
polityka inwestycyjna – stwierdza Rafał 
Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC Roki-
ta. – W segmencie Poliuretany zarówno 
w zeszłym, jak i w bieżącym roku zwięk-
szamy moce produkcyjne, równocześnie 
poszerzając portfolio o nowe produkty 
jak poliole poliestrowe. Analizujemy 
także możliwości dalszych inwestycji 
zwiększających zdolności produkcyjne 
w segmencie Chloropochodne.

Spółka jest aktywna w poszukiwaniu 
możliwości dalszego rozwoju, w tym do-
strzega potencjał wzrostowy, jaki prezen-
tuje Azja. PCC Rokita od 2015 roku jest 
zaangażowana w projekt w Tajlandii, 
gdzie wspólnie z lokalnym partnerem 
utworzyła handlową spółkę IRPC PCC. 
Kolejnym krokiem była podjęta w 2016 
roku decyzja o zakupie części udzia-
łów spółki produkcyjnej IRPC Polyol. 
W 2017 roku spółka z Grupy PCC Roki-
ta podpisała umowy ze spółkami Grupy 
Petronas, mające na celu rozpoczęcie 
przygotowań do realizacji potencjalnej 
inwestycji produkcyjnej w Malezji.

PCC Rokita od 2011 roku jest obecna 
na rynku Catalyst ze swoimi obligacja-
mi. W 2016 roku Spółka przeprowadziła 
emisję obligacji w ramach IV Programu 
Emisji Obligacji i pozyskała w ten spo-
sób ponad 80 mln zł.

– Staramy się wykorzystywać wszystkie 
potencjalne możliwości biznesowe, za-
równo w kraju, jak i za granicą – mówi 
Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC 
Rokita. – Z drugiej jednak strony, pa-
miętając kryzys z lat 2008/2009, dbamy 
o bezpieczną strukturę finansowania, 
w której obligacje skierowane do indy-
widualnych emitentów stanowią bardzo 
ważny jej element. Jednocześnie cieszy-
my się bardzo dobrą współpracą z sekto-
rem bankowym.

Spółka po raz pierwszy zaprezentowa-
ła skonsolidowane sprawozdania, za-
równo finansowe, jak i z działalności, 
z uwzględnieniem podziału swojego biz-
nesu na segmenty. Dzięki temu raport 
roczny za rok 2016 zawiera więcej szcze-
gółowych informacji o bieżącej działal-
ności, jak również planach rozwojowych 
Grupy PCC Rokita.

– Wyszliśmy naprzeciw sugestiom in-
westorów – mówi Wiesław Klimkow-
ski, Prezes Zarządu PCC Rokita. – Na 
potrzeby prezentacyjne podzieliliśmy 
naszą działalność na pięć segmentów 
i istotnie zwiększyliśmy transparentność 
informacji prezentowanych w naszych 
sprawozdaniach zarządu i sprawozda-
niach finansowych.

Marlena Matusiak
Kierownik Działu IR

PCC Rokita

Uważamy, iż kluczem 
do sukcesu naszej 
Grupy jest ambitna 
i konsekwentna 
polityka inwestycyjna 
– stwierdza Rafał 
Zdon, Wiceprezes 
Zarządu PCC Rokita.
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PCC Rokita Group presents 
best results ever 
The PCC Rokita Group for the year 2016 got historically the best results. EBITDA of the 
Group reached a record high of PLN 290 million and was higher than the profit of the same 
period last year by PLN 133.1 million (+84.7%). Consolidated net profit also increased 
significantly and amounted to PLN 202.7 million compared to PLN 84.8 million for 2015 
(+139.2%). Consolidated sales profit of the Group (compared to the same period last year) 
increased by PLN 58.4 million (+5.6%). The Group also achieved higher levels of profitability. 
The EBITDA margin reached 26.2% (+11.2 p.p. y/y) and the sales gross margin was 28.1% 
(+ 6.8 p.p. y/y). 

T
 he shares of PCC Rokita, the 
dominant entity of the Group, 
have been listed on the WSE 
since 2014. The Company is 
the participant in the indexes: 

sWIG80, WIG-chemia, WIGdiv and Re-
spect Index. 

In June there has been three years since 
we went to the stock exchange - says 
Wiesław Klimkowski, the President of 
PCC Rokita. - I think investors who are 
with us all this time, have reasons to be 
satisfied. During the first public offer-
ing, IPO, we presented the consolidated 
EBITDA for 2013 of PLN 120 million, 
which in the next two years gradually 
increased to reach PLN 290 million in 
2016. This represents more than three-
fold increase over the past three years. 
Net profit increased even more and dur-
ing this period increased from PLN 58 
million to over PLN 202 million. The 
results achieved in 2016 have several 
main sources. The market situation in 
the Chlorine derivatives segment was 
favourable thanks to rising prices of 
soda lye and caustic soda. Thanks to the 
investment made in the highly efficient, 
pro-ecological installation of membrane 
electrolysis. The Company was also 
a beneficiary of the so-called white cer-
tificate programme. In the second major 
segment, Polyurethanes, despite less fa-
vourable market conditions, the Com-

pany maintained very good results. The 
Group has optimised its portfolio and 
increased its share of high-margin spe-
cialty products sale, while limiting the 
share of bulk products. 

We believe that the key to the success of 
our Group is an ambitious and consist-
ent investment policy - says Rafał Zdon, 
the Vice President of PCC Rokita Man-
agement Board. - In the Polyurethane 
segment both last year and this year, we 
have been increasing our production 
capacity while expanding our portfolio 
with new products like Polyester Polyols. 
We have been also exploring the poten-
tial of further investments to increase 
Chlorine derivates production. 

The company is active in seeking oppor-
tunities for further development, rec-
ognising the growth potential that Asia 
presents. PCC Rokita has been involved 
in a project in Thailand since 2015, 
where together with a local partner 
there was established IRPC PCC. The 
next step was the decision taken in 2016 
to purchase some of the shares in IRPC 
Polyol. In 2017, a company from the 
PCC Rokita Group signed agreements 
with the Petronas Group companies to 
start preparations for the potential pro-
duction investment in Malaysia. 
PCC Rokita has been present on the 
Catalyst market with its bonds since 

2011. In 2016, the Company issued the 
bonds under the IV Bond Issuance Pro-
gramme and raised over PLN 80 million 
this way. 

We try to exploit all potential business 
opportunities both domestically and 
abroad - says Rafał Zdon, the Vice Presi-
dent of PCC Rokita. On the other hand, 
remembering the 2008/2009 crisis, we 
are committed to a secure funding struc-
ture where bonds addressed to individu-
al issuers play a very important part. At 
the same time we enjoy very good coop-
eration with the banking sector. 

The Company presented for the first 
time the consolidated reports, both fi-
nancial and business, including the di-
vision of its business into segments. As 
a result, the 2016 Annual Report pro-
vides more detailed information on cur-
rent operations and development plans 
of the PCC Rokita Group. 

We have responded to the suggestions of 
investors - says Wiesław Klimkowski, the 
President of PCC Rokita Management 
Board. - For presentation purposes, we 
divided our business into five segments 
and significantly increased the transpar-
ency of information presented in our 
management and financial reports.

E
N

G
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PCC Rokita mit bestem 
Konzernergebnis ihrer Geschichte 

Die PCC Rokita-Gruppe hat 2016 das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt.  
Das Konzern-EBITDA erreichte mit 290 Mio. Złoty einen neuen Rekord und fiel damit  
um 133,1 Mio. Złoty (84,7%) höher aus als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.  
Der Konzern-Nettogewinn legte ebenfalls deutlich zu und erreichte 202,7 Mio. Złoty, 
verglichen mit 84,8 Mio. Złoty im Jahr 2015 (+139,2%). Der Konzernumsatz stieg verglichen 
mit der Vorjahresperiode um 58,4 Mio. PLN (+5,6%). Auch die Renditekennzahlen  
des Konzerns konnten verbessert werden. Die EBITDA-Marge erreichte 26,2%  
(+11,2 Prozentpunkte im Jahresvergleich), die Rohmarge betrug 28,1%  
(+6,8 Prozentpunkte gegenüber Vorjahr).

D
ie Aktien der Konzernmut-
ter PCC Rokita sind seit 
2014 am regulierten Markt 
der Börse Warschau notiert. 
Das Unternehmen ist Be-

standteil der Indices sWIG80, WIG-che-
mia, WIGdiv und Respect Index. 

„Im Juni jährt sich unser Börsengang 
zum dritten Mal. Ich glaube, dass Anle-
ger, die uns in dieser Zeit treu geblieben 
sind, Grund zur Zufriedenheit haben“, 
erklärt Wiesław Klimkowski, Vorstands-
vorsitzender der PCC Rokita. Während 
unseres Erstangebots, dem IPO, prä-
sentierten wir ein Konzern-EBITDA 
von 120 Mio PLN für 2013, das in den 
beiden folgenden Jahren schrittweise 
anstieg, um im letzten Geschäftsjahr 
2016 einen Wert von 290 Mio. PLN zu 
erreichen. Das entspricht mehr als einer 
Verdreifachung in den letzten drei Jah-
ren. Der Nettogewinn stieg in diesem 
Zeitraum noch stärker von 58 Mio. PLN 
auf über 202 Mio. PLN. 

Die 2016 erzielten Ergebnisse speisen 
sich aus mehreren wesentlichen Quel-
len. Die Marktlage im Geschäftsfeld 
Chlorchemie war dank steigender Prei-
se für Natronlauge und Ätznatron güns-
tig. Nach dem Abschluss der Investition 
in eine hocheffektive, umweltfreund-
liche Membranelektrolyseanlage kam 
unser Unternehmen darüber hinaus in 
den Genuss der sog. weißen Zertifikate. 
Im zweiten Hauptsegment, den Polyu-
rethanen, konnte unser Unternehmen 
trotz weniger günstiger Marktbedin-
gungen seine sehr guten Ergebnisse be-
haupten. Der Konzern optimierte hier 

das Portfolio und steigerte den Absatz 
margenstarker Spezialprodukte am Ab-
satzvolumen, während der Anteil von 
Massenprodukten gleichzeitig sank.

„Wir glauben, dass der Schlüssel zum 
Erfolg unseres Konzerns in unserer ehr-
geizigen und konsequenten Investitions-
politik liegt", erklärt Rafał Zdon, stell-
vertretender Vorstandsvorsitzender der 
PCC Rokita. „Im Bereich Polyurethane 
steigern wir in diesem genauso wie im 
vergangenen Jahr die Produktionskapa-
zität und erweitern gleichzeitig das Sor-
timent um neue Produkte wie zum Bei-
spiel Polyesterpolyole. Wir analysieren 
darüber hinaus weitere Investitionen 
zur Steigerung der Produktionskapazi-
tät im Bereich Chlorchemie.“
Unser Unternehmen sucht aktiv nach 
neuen Entwicklungsmöglichkeiten und 
erkennt das Potenzial, das sich in Asi-
en bietet. Seit 2015 engagiert sich PCC 
Rokita bei einem Projekt in Thailand, 
wo sie gemeinsam mit einem lokalen 
Partner die Handelsgesellschaft IRPC 
PCC gegründet hat. Der nächste Schritt 
erfolgte mit der 2016 getroffenen Ent-
scheidung, eine Beteiligung an dem 
Produktionsunternehmen IRPC Polyol 
zu erwerben. 2017 unterzeichnete ein 
Unternehmen der PCC Rokita-Gruppe 
Verträge mit Firmen des Petronas-Kon-
zerns mit dem Ziel, die Vorbereitungen 
auf die Umsetzung einer potenziellen 
Produktionsinvestition in Malaysia auf-
zunehmen.

PCC Rokita ist seit 2011 mit ihren An-
leihen am Catalyst-Markt präsent. 2016 
führte das Unternehmen eine Anlei-

he-Emission im Rahmen des 4. Anlei-
he-Emissionsprogramms durch und er-
zielte damit einen Erlös von mehr als 80 
Mio. Złoty.

„Wir bemühen uns, alle potenziellen 
Geschäftsmöglichkeiten im In- und 
Ausland auszuschöpfen“, erklärt Rafał 
Zdon, stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der PCC Rokita. „Andererseits 
haben wir jedoch die Krise der Jahre 
2008/2009 noch in Erinnerung und ach-
ten auf eine sichere Finanzierungsstruk-
tur, bei der Anleihen für Privatanleger 
ein sehr wichtiger Baustein sind. Gleich-
zeitig pflegen wir eine sehr gute Zusam-
menarbeit mit dem Bankensektor.“

Erstmals hat das Unternehmen seinen 
Jahresbericht – sowohl den Konzernab-
schluss als auch den Lagebericht – unter 
Berücksichtigung der Aufteilung seines 
Geschäfts nach Segmenten erstellt. Da-
durch enthält der Jahresbericht mehr 
detaillierte Informationen über das lau-
fende Geschäft und die Entwicklungs-
pläne des PCC Rokita-Konzerns.

„Wir haben auf die Vorschläge unserer 
Anleger reagiert“, sagt Wiesław Klim-
kowski, Vorstandsvorsitzender der PCC 
Rokita. „Für die Präsentation haben wir 
unsere Geschäftstätigkeit in fünf Seg-
mente aufgeteilt und die Transparenz 
der in unserem Lagebericht und Jahres-
abschluss enthaltenen Informationen 
deutlich erhöht.“

D
E
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Trzecia edycja Dnia Otwartego 
Grupy PCC już za nami!
Początek wiosny okazał się wyjątkowym czasem w Grupie PCC. 
13 maja bramy zakładu otworzyły się dla naszych gości, którzy wyjątkowo licznie 
przybyli, aby móc poznać trochę inną stronę parku chemicznego.

T
 ego dnia dopisała nam nie 
tylko piękna pogoda, ale 
również rekordowa frekwen-
cja. W trzeciej edycji Dnia 
Otwartego Grupy PCC wzię-

ło udział ok. 300 osób – pracownicy 
wraz ze swoimi rodzinami oraz emery-
ci. Tego dnia nasi przewodnicy: Dorota 
Połozowska – Dyrektor ds. Badawczych 
z LabAnalityki, Piotr Grobelny – Dy-
rektor Biura Bezpieczeństwa i Prewen-
cji, Zbigniew Biedrzycki – Technolog 
w Kompleksie Polioli, oraz Łukasz Mo-
roziuk – Specjalista ds. Prewencji, pod-
czas dwóch tur wycieczek autobusowych 
pokazywali naszym gościom, jak z roku 
na rok zmieniamy się na lepsze. Zapre-
zentowali oni najnowsze inwestycje oraz 

opowiedzieli o tym, co mijaliśmy po dro-
dze. Była to wspaniała okazja, zwłasz-
cza dla emerytowanych pracowników, 
aby porównać dzisiejszy obraz zakładu 
z tym, który został zachowany we wspo-
mnieniach. Ten punkt programu cieszył 
się wśród uczestników naszego spotka-
nia bardzo dużym zainteresowaniem. 

Po zakończeniu wycieczki zaprosiliśmy 
naszych gości na mały poczęstunek, któ-
ry odbył się w specjalnie na ten dzień 
rozstawionej hali namiotowej. W tym 
czasie najmłodsi uczestnicy wydarze-
nia mogli zajrzeć w każdy zakamarek 
budynku Zakładowej Służby Ratowni-
czej, przymierzyć hełm strażacki, zga-
sić kontrolowany pożar czy sprawdzić 

swoje umiejętności w specjalnej klatce 
treningowej oraz na siłowni. Jedną z naj-
popularniejszych tego dnia atrakcji była 
także możliwość pobawienia się w gęstej 
pianie gaśniczej, z której skorzystały nie 
tylko dzieci, ale również ich rodzice. 
Ogromnym zaciekawieniem cieszyła się 
także możliwość wzięcia udziału w prze-
jażdżce zakładowymi wozami bojowymi.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom Dnia Otwartego Grupy 
PCC. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku spotkamy się w jeszcze większym 
gronie!

Natalia Szumilas
Specjalista ds. Public Relations

PCC Rokita
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Third edition  
of the Open Day is over!

3. Tag der Offenen Tür ein voller Erfolg!

For the third time, the beginning of spring was a unique time 
in the PCC Group. On 13 May this year the gates of our plant 
opened up for our guests, who came in big number to get to 
know the other side of a chemical park.

Der Frühlingsanfang war schon zum dritten Mal eine ganz besondere Zeit für die PCC-
Gruppe. Am 13. Mai öffneten sich die Tore unseres Werks für unsere Gäste, die in großer 
Zahl gekommen waren, um den Chemiepark von einer etwas anderen Seite kennenzulernen.

T
 hat day we had not only beau-
tiful weather, but also a record 
number of visitors. About 300 
employees, including their 
families and pensioners, par-

ticipated in the third edition of the Open 
Day. This day, our tour guides - Dorota 
Połozowska - the Director of Research in 
LabAnalityka, Piotr Grobelny - the Di-
rector of the Safety and Prevention Of-
fice, Zbigniew Biedrzycki - a technolo-
gist at Polyols Business Unit and Łukasz 
Moroziuk - a Prevention specialist, dur-
ing two coach trips showed our guests as 
year by year we are changing for better. 
They presented our latest investments 

and talked about the obstacles we faced 
on the way. It was a great opportunity es-
pecially for retired workers of our com-
pany to compare today's image of the 
plant with what they have in memories. 
This point of the programme was very 
popular among the participants of our 
meeting.

At the end of the trip, we invited our 
guests for a small refreshment, which 
was held in a big tent building special-
ly prepared for this day. At that time, 
the youngest participants of the event 
could take part in facial painting, look 
in every corner of the plant building of 

the Site Emergency Service, try on a fire 
helmet, put out a controlled fire or test 
their skills in a special training cage and 
in the gym. One of the most popular at-
tractions of the day was the opportuni-
ty to play in a dense fire extinguisher, 
which was used not only by children, but 
also by their parents. Another interest-
ing thing was the opportunity to drive in 
specialised company vehicles.

We sincerely thank all the participants 
of the Open Day. We hope that next year 
there will be even more of us!

W
 ir konnten uns an die-
sem Tag nicht nur am 
schönen Wetter erfreu-
en, sondern auch an 
einem neuen Besucher-

rekord. Am 3. Tag der Offenen Tür 
nahmen rund 300 Mitarbeiter mit ihren 
Familien sowie Pensionäre teil. Bei der 
Rundfahrt durch das Werk mit dem Bus 
stellten wir unsere neuesten Investitions-
vorhaben und die wichtigsten Anlagen 
vor. Vor allem für die pensionierten 
Mitarbeiter war es eine hervorragende 
Gelegenheit, das heutige Bild des Werks 
mit ihren Erinnerungen zu vergleichen. 
Dieser Programmpunkt war für alle 
Teilnehmer der Veranstaltung sehr in-
teressant. 

Zum Abschluss der Rundfahrt luden 
wir unsere Gäste zu einem kleinen Im-
biss ein, der in einem speziell für diesen 

Tag aufgestellten Zelt gereicht wurde. 
Die kleinsten Teilnehmer konnten sich 
schminken lassen, das Gebäude der 
Werksfeuerwehr bis in den letzten Win-
kel untersuchen, einen Feuerwehrhelm 
anprobieren, ein kontrolliertes Feuer 
löschen oder ihre Kräfte am Spezi-
al-Trainingsgerüst und im Fitnessraum 
ausprobieren. Zu den beliebtesten At-
traktionen des Tages gehörte außerdem 
das Spielen im dichten Löschschaum. 
Davon machten nicht nur die Kinder 
Gebrauch, sondern auch ihre Eltern. 
Sehr gefragt waren auch die Rundfahr-
ten mit den Löschzügen der Werksfeu-
erwehr.

Allen Teilnehmern des Tags der Offe-
nen Tür gilt unser herzlicher Dank! Wir 
hoffen, dass wir uns im kommenden 
Jahr in noch größerer Runde wiederse-
hen.
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Dzień Dziecka  
w zaczarowanym świecie teatru

W ostatni weekend maja 
mieliśmy przyjemność 
świętować Dzień Dziec-
ka razem z pociechami 
i wnukami osób pra-

cujących w Grupie PCC. Tym razem 
sobotnie przedpołudnie spędziliśmy 
wspólnie podczas dwóch przedstawień 
teatralnych – Tymoteusz Rymcimci oraz 
O chciwym królu. W tegorocznej edycji 
Dnia Dziecka organizowanego przez 
naszą Grupę wzięło udział ok. 300 osób. 
Serdecznie dziękujemy za przybycie 
i zapraszamy w przyszłym roku!

Natalia Szumilas
Specjalista ds. Public Relations

PCC Rokita

Children's Day  
in enchanted world of theatre

Kindertag 
in der Zauberwelt des Theaters

F
or the third time already, we had the pleasure to celebrate Chil-
dren's Day with children and grandchildren of the PCC Group 
employees. This time we spent together Saturday morning at two 
theatre shows - „Tymoteusz Rymcimcim” and „O chciwym kró-
lu” (about a greedy king). This year's edition of Children's Day 

organised by our Group participated about 300 people. We would like to 
thank you for coming and we look forward to seeing you next year!

B
ereits zum dritten Mal hatten wir die schöne Gelegenheit, 
den Kindertag zusammen mit den Kindern und Enkeln von 
Mitarbeitern der PCC-Gruppe zu feiern. Diesmal verbrachten 
wir den Samstagnachmittag zusammen bei zwei Theatervor-
stellungen. An der Kindertagsveranstaltung unserer Unterneh-

mensgruppe nahmen in diesem Jahr rund 300 Personen teil. Wir danken 
allen, die dabei waren, und freuen uns schon auf das nächste Jahr!

P
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J
uż po raz trzeci, w połowie 
maja, odbył się turniej z oka-
zji Dni Bezpieczeństwa. Przez 
cztery dni w prawdziwie spor-
towej atmosferze osiem wspa-

niałych drużyn piłkarskich rywalizowało 
ze sobą o pierwsze miejsce na podium. 
Rozegrano 36 pełnych emocji meczów, 
podczas których padło aż 111 bramek! 
W tym roku na najwyższym stopniu 
podium stanęły ex aequo drużyny Lab-
Maticu i Gwiazdy PCC. Na zakończenie 
rozgrywek każdy z zespołów biorących 
udział w zawodach otrzymał nagrody 
z rąk Prezesa Wiesława Klimkowskiego.

Natalia Szumilas
Specjalista ds. Public Relations

PCC Rokita

Dni Bezpieczeństwa na sportowo

1 LABMATIC

1 GWIAZDY PCC

2 CTP-3

3 MCAA

4 ZSR

5 APAKOR

6 KR

7 IT

Ranking

Safety Days in sportsmanship

Sicherheitstage mit Sportsgeist

F
or the third time there was held the tournament on the occasion 
of Safety Days. For four days, eight football teams competed for 
the victory in a truly sporting atmosphere. There were played 36 
matches full of emotions during which there were scored 111 goals! 
This year we had a two first places.

B
ereits zum dritten Mal fand Ende Mai ein Fußballturnier an-
lässlich der Sicherheitstage statt. Vier Tage lang kämpften acht 
Fußballmannschaften in einer von echtem Sportsgeist geprägten 
Atmosphäre um den Sieg. Es gab 36 packende Spiele, bei denen 
sage und schreibe 111 Tore fielen! 

E
N

G
D

E

P
L

Wydarzenia/Events/Ereignisse

13

Czerwiec/June/Juni/2017



Sukces 
Kompleksu Polioli!
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Sukces 
Kompleksu Polioli!

B
ędąc zarówno zlecenio-
dawcą zakupu surowców 
i usług, jak też dostawcą 
najwyższej jakości substan-
cji chemicznych dla du-

żych, międzynarodowych producentów, 
jesteśmy świadomi znaczenia wysokich 
standardów w całym łańcuchu wartości 
naszej organizacji. Stale doskonalimy 
standardy w obszarze produkcji, dostaw 
czy obsługi klienta oraz propagujemy je 
wśród naszych kontrahentów. Efekty ta-
kiego podejścia są miarodajne, ponieważ 
gwarantują nam wysokie oceny w proce-
sach kwalifikacji dostawców prowadzo-
nych regularnie przez naszych strate-
gicznych odbiorców. Te zaś przekładają 
się na bardzo dobre relacje biznesowe, 
kontynuację owocnej współpracy han-
dlowej oraz kolejne projekty rozwojowe, 
realizowane również w innych jednost-
kach Grupy PCC. 

Jako przykład może tu posłużyć bardzo 
wysoka ocena w procesie kwalifikacji do-
stawców przeprowadzonym za rok 2016 
przez jednego z naszych strategicznych 
klientów – firmę EUROFOAM. 

Kompleks Polioli PCC Rokita zo-
stał zakwalifikowany do grupy 
najniższego ryzyka, oznaczonej 
literą A, uzyskując ocenę 96%, 
gdzie maksymalny poziom w tej 
grupie wynosi 100%. Dostawcy 
należący do tego grona w skali 
scoringu firmy EUROFOAM gwa-
rantują najwyższe standardy na 
wielu płaszczyznach współpracy. 

Kryteria oceny dostawców firmy EU-
ROFOAM zawierają kilkanaście klu-
czowych obszarów. Do najważniejszych 
z nich należą: zarządzanie jakością 
(w tym ilość reklamacji), terminowość 
dostaw, poziom zaawansowania techno-

logicznego, innowacje, badania i rozwój 
oraz wsparcie techniczne. Ocena Kom-
pleksu Polioli przez firmę EUROFOAM 
jest kompleksowa i potwierdzona odpo-
wiednią dokumentacją, w której zostały 
opisane i zinterpretowane wyniki dla 
poszczególnych obszarów działalności 
jednostki. Doskonały wynik uzy-
skany w tym roku to kontynuacja 
bardzo wysokiego poziomu sco-
ringu z roku ubiegłego. Wówczas 
Kompleks Polioli PCC Rokita wy-
przedził w rankingu dostawców 
Grupy EUROFOAM takie firmy 
jak BASF, Dow, Covestro, Repsol 
i Shell. Obszary, które wpłynęły na tak 
wysoką klasyfikację wobec firm konku-
rencyjnych, to przede wszystkim wysoka 
jakość produktów, elastyczność dostaw 
oraz czas reakcji na zapytania i zamó-
wienia. 

Długoletni biznes z klientem doskonale 
pokazuje efekt synergii w Grupie PCC. 
Dostawcami firmy EUROFOAM oprócz 
Kompleksu Polioli jest również Kom-
pleks Chemii Fosforu. Współpraca kon-
tynuowana jest także w zakresie usług 
transportowych realizowanych przez 
spółkę PCC Autochem. Trwają również 
prace nad następnymi przedsięwzięcia-
mi, które w przyszłości zaowocują dal-
szym rozwojem wspólnych projektów na 
kolejnych płaszczyznach biznesowych.

Serdeczne podziękowania i wiel-
kie gratulacje dla całego zespołu 
Kompleksu Polioli, a zwłaszcza 
dla pracowników działów pro-
dukcji, planowania, sprzedaży 
i logistyki.

Beata Gruś 
Marketing Manager

PCC Rokita

W kompleksowym podejściu do opłacalnego biznesu w przemyśle chemicznym  
ważne miejsce zajmuje optymalizacja łańcucha dostaw, którego jesteśmy uczestnikiem 
w odniesieniu do działalności naszych klientów. Dla Kompleksu Polioli, jako jednostki 
operującej w skali międzynarodowej, jest ona niezbędnym oraz integralnym elementem 
funkcjonowania w realiach trudnego i konkurencyjnego rynku surowców do produkcji 
wyrobów na bazie poliuretanów. 
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Success of Polyol Business Unit!

For the Polyol Business Unit, 
as an international operator, 
it is an indispensable and 
integral part of functioning in 
the difficult and competitive 
raw materials market for the 
production of polyurethane 
based products.

B
eing both the principal pur-
chaser of raw materials and 
services and the supplier of 
the highest quality chemi-
cals to large international 

manufacturers, we are aware of the im-
portance of high standards throughout 
the whole value chain of our company. 
We are constantly improving our stand-
ards in the areas of production, supply 
and customer service and we promote 
them among our contractors. The ef-
fects of this approach are decisive as 
they guarantee high ratings in the sup-
plier qualification processes regularly 
conducted by our strategic customers. 
These, in turn, transfer to very good 
business relationships, continuation of 
fruitful commercial cooperation and 
further development projects imple-
mented also in other units of the PCC 
Group.

As an example we can use a very high 
rating in the supplier qualification pro-
cess for 2016 carried out by one of our 
strategic clients - EUROFOAM. 

PCC Rokita Polyol Business Unit 
was classified in the lowest risk 
category (A) with a rating of 96%, 
where the maximum level in this 
group is 100%. Suppliers belong-
ing to this group, on the scoring 
scale of EUROFOAM, guarantee 
the highest standards on many 
levels of cooperation. 

The EUROFOAM supplier evaluation 
criteria contain several key areas. The 
most important of these are: quality 
management (including the number of 
complaints), timely delivery, technolog-
ical advancement level, innovation, re-
search and development and technical 
support. The evaluation of the Polyol 

E
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Erfolg für den 
Produktionsbereich Poyole! 
Bei einer ganzheitlichen Herangehensweise an rentables Wirtschaften  
in der chemischen Industrie spielt die Optimierung der Lieferketten, an denen wir bezüglich 
der Geschäftstätigkeit unserer Kunden beteiligt sind, eine wichtige Rolle.

F ür den Produktionsbereich 
Polyole als international ope-
rierende Einheit ist sie un-
abdingbarer und integraler 
Bestandteil der Arbeit unter 

den schwierigen und wettbewerbsinten-
siven Bedingungen des Rohstoffmarkts 
für die Produktion von Erzeugnissen 
auf Polyurethanbasis. Da wir sowohl 
Auftraggeber beim Kauf von Rohstof-
fen und Dienstleistungen als auch Lie-
ferant hochwertiger Chemikalien für 
große internationale Hersteller sind, 
sind wir uns bewusst, wie wichtig hohe 
Standards in der gesamten Wertschöp-
fungskette unseres Unternehmens sind. 
Wir optimieren unsere Standards in den 
Bereichen Produktion, Lieferung und 
Kundenservice ständig und kommuni-
zieren sie gegenüber unseren Kunden. 
Die Ergebnisse dieser Arbeit sind von 
entscheidender Bedeutung, da sie uns 
hohe Bewertungen in den Lieferan-
ten-Qualifizierungsverfahren sichern, 
die von unseren strategischen Abneh-
mern regelmäßig durchgeführt werden. 
Dies resultiert in sehr guten Geschäfts-
beziehungen, der Fortsetzung erfolgrei-
cher geschäftlicher Kooperationen und 
neuen Entwicklungsprojekten, die auch 
in anderen Bereichen der PCC-Gruppe 
realisiert werden. 

Ein Beispiel hierfür ist die sehr gute Be-
wertung, die wir bei einer 2016 durch-
geführten Lieferantenqualifizierung von 

EUROFOAM als einem unserer strate-
gischen Kunden erhalten haben. 

Der Produktionsbereich Polyole 
der PCC Rokita wurde in die mit 
dem Buchstaben A gekennzeich-
nete Gruppe mit dem geringsten 
Risiko eingestuft und erhielt eine 
Bewertung von 96% bei einem in 
dieser Gruppe möglichen Höchst-
wert von 100%. Die zu diesem 
Kreis gehörenden Lieferanten ga-
rantieren nach der Bewertungss-
kala von EUROFOAM höchste 
Standards auf vielen Ebenen der 
Zusammenarbeit.

 Die Kriterien zur Lieferantenbewer-
tung von EUROFOAM umfassen mehr 
als ein Dutzend Schlüsselkriterien. Zu 
den wichtigsten davon gehören: Quali-
tätsmanagement (darunter die Anzahl 
der Reklamationen), Termintreue der 
Lieferungen, technologisches Niveau, 
Innovationen, Forschung und Entwick-
lung und technische Unterstützung. Die 
Bewertung des Produktionsbereichs Po-
lyole durch EUROFOAM ist komplex 
und mit entsprechenden Unterlagen be-
legt, in denen die Ergebnisse für die ein-
zelnen Teile der Geschäftstätigkeit des 
Produktionsbereichs beschrieben und 
interpretiert wurden. Mit dem in diesem 
Jahr erzielten hervorragenden Ergebnis 
konnte die sehr gute Bewertung aus 
dem Vorjahr fortgeschrieben werden. 

Damals hatte der Produktionsbereich 
Polyole von PCC Rokita im Lieferanten-
ranking von EUROFOAM Unterneh-
men wie BASF, DOW, COVESTRO, 
REPSOL und Shell hinter sich gelassen. 
Die Gebiete, in denen wir im Vergleich 
mit der Konkurrenz punkten konnten, 
sind vor allem unsere hohe Produktqua-
lität, unsere Lieferflexibilität und unsere 
Reaktionszeit auf Anfragen und Bestel-
lungen.  

   Die langjährige Geschäftsbeziehung mit 
dem Kunden zeigt auch hervorragend, 
welche Synergien es in der PCC-Grup-
pe gibt. Neben dem Produktionsbereich 
Polyole ist auch der Produktionsbereich 
Phosphorchemie Lieferant von EURO-
FOAM. Die Zusammenarbeit wird auch 
bei Transportdienstleistungen fortge-
setzt, die durch PCC Autochem abge-
wickelt werden. Darüber laufen bereits 
weitere Vorhaben, in deren Ergebnis wir 
weitere gemeinsame Projekte auf neuen 
geschäftlichen Ebenen entwickeln wer-
den. 

Herzlichen Dank und beste 
Glückwünsche an das gesamte 
Team des Produktionsbereichs 
Polyole, besonders an die Mitar-
beiter der Abteilungen Produkti-
on, Planung, Vertrieb und Logis-
tik! 

D
E

Business Unit by EUROFOAM is com-
prehensive and confirmed by appropri-
ate documentation describing and inter-
preting the results for individual business 
areas. The excellent result this year is 
a continuation of the very high level of 
scoring from the previous year. At that 
time, the PCC Rokita Polyol Business 
Unit was ahead of the EUROFOAM 
Group's suppliers such as BASF, DOW, 
COVESTRO, REPSOL and Shell. The 
areas that have influenced such a high 

rating regarding competing companies 
are first of all high quality products, 
flexible deliveries and response time to 
inquiries and orders.
 
A long-term business relation with a cli-
ent perfectly demonstrates the synergy 
effect in the PCC Group. The EURO-
FOAM's supplier, apart from the Polyol 
Business Unit, is also the Phosphorus 
Chemistry Business Unit. The co-opera-
tion continues with the transport servic-

es provided by PCC Autochem. We also 
work on other projects which in the fu-
ture will lead to the further development 
of joint projects on the next business 
levels.

We want to say thank you and to 
congratulate the entire team of 
the Polyol Business Unit, especial-
ly to the production, planning, 
sales and logistics employees.
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Nowa dotacja dla działu 
badawczego Kompleksu Polioli

P
L

22listopada 2016 roku 
PCC Rokita podpi-
sała umowę z Na-
rodowym Centrum 
Badań i Rozwoju 

o dofinansowanie projektu „Opracowa-
nie technologii wytwarzania innowacyj-
nych, hybrydowych olejów bazowych 
otrzymanych z zastosowaniem CO2 i/
lub polialkilenoglikoli o polepszonych 
właściwościach użytkowych”. Celem pro-
jektu jest otrzymanie olejów bazowych 
do kompresorów chłodniczych o popra-
wionej kompatybilności z czynnikami 
chłodniczymi (głównie z CO2,choć nie 
wyklucza się innych), olejów charaktery-
zujących się biodegradowalnością oraz 
mieszalnością z olejami mineralnym. 

PCC Rokita w ramach realizacji projek-
tu skoncentruje się na czterech podsta-
wowych kierunkach badań:

1. Opracowanie baz olejowych typu PAG 
rozpuszczalnych w olejach mineral-
nych.

2. Poprawa biodegradowalności przy 
jednoczesnym zachowaniu wysokiego 
wskaźnika lepkości olejów bazowych. 

3. Opracowanie olejów do kompresorów 
chłodniczych o podwyższonej kompa-
tybilności z czynnikami chłodniczymi, 
głównie CO2 (R-744), oraz dodatków 
poprawiających właściwości smarowe 
olejów mineralnych. 

4. Opracowanie oleju hybrydowego PAG 
z udziałem CO2.

Projekt uzyskał dofinansowanie w ra-
mach Działania 1.2. Sektorowe pro-
gramy B+R Programu Operacyjnego 
Inteligentny Rozwój 2014–2020 współfi-
nansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Efektem projektu będzie opracowanie 
hybrydowych innowacyjnych olejów 
bazowych (HIOB) dla sektora smarów 
obejmujących cztery grupy produktowe, 
w tym oleje bazowe zawierające CO2 
oraz oleje bazowe rozpuszczalne w ole-
jach mineralnych o lepkości w zakresie 
46–680 cSt. 

W ramach projektu zostaną zrealizowa-
ne trzy główne etapy prac: 
1. Opracowanie metod syntezy w skali 

laboratoryjnej.

2. Badania właściwości fizykochemicz-
nych i określenie potencjału użytko-
wego otrzymanych produktów.

3. Prace nad zwiększeniem skali proce-
sów syntezy i badania aplikacyjne.

Paulina Polityło 
Specjalista Działu Badań i Rozwoju

PCC Rokita

Umowa nr 
Contract no.  
Vertragsnr.

POIR.01.01.00-00-0035/16

Wartość projektu 
Project value  
Projektwert

4 066 132,81 PLN

Wkład Funduszy Europejskich 
European Funds contribution  
EU-Fördermittelbeitrag 

271 767,57 PLN

Termin realizacji 
Due date 
Realisierungsfrist 

01.01.2017 – 31.12.2019
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Fördermittel für 
forschungsabteilung des 
bereichs polyole

A
m 22. November 2016 unter-
zeichnete die PCC Rokita 
mit dem Nationalen Zent-
rum für Forschung und Ent-
wicklung einen Förderver-

trag für das Projekt „Entwicklung einer 
Technologie zur Herstellung innovati-
ver Hybrid-Basisöle unter Nutzung von 
CO2 und/oder Polyalkylenglykolen mit 
verbesserten Gebrauchseigenschaften“. 
Ziel des Projekts ist die Herstellung von 
Basisölen für Kühlkompressoren mit 
verbesserter Kompatibilität mit Kühl-
mitteln (vor allem mit CO2, wobei an-
dere jedoch nicht ausgeschlossen sind), 
die biologisch abbaubar und mit Mine-
ralölen mischbar sind.

Das Projekt umfasst drei wesentliche Ar-
beitsschritte: 

1. Entwicklung einer Synthesemethode 
im Labormaßstab.

2. Untersuchung der physikalisch-che-
mischen Eigenschaften und Ermitt-
lung des Nutzungspotenzials der her-
gestellten Produkte.

3. Arbeit an der Skalierung der Synthes-
everfahren und Anwendungstests

Ergebnis des Projekts wird die Ent-
wicklung hybrider innovativer Basisöle 
(HIOB) für den Schmiermittelbereich 
sein. Zu den vier Produktgruppen gehö-
ren Basisöle mit CO2 und Basisöle, die 
in Mineralölen mit einer Viskosität von 
46-680 cSt löslich sind. 

Donation for research institute 
of polyols business unit

O
n 22 November 2016, PCC 
Rokita signed an agree-
ment with the The Na-
tional Centre for Research 
and Development (NCBR) 

for co-financing the Project „Develop-
ing the technology for production of 
innovative, hybrid base oils obtained 
using CO2 and/or polyalkylene glycols 
with improved usability." The goal of 
the project is to obtain base oils for re-
frigeration compressors with improved 
refrigerant compatibility (mainly CO2, 
not excluding others) characterised by 
biodegradability and miscibility with 
mineral oils.

Within the framework of the Project, 
there will be carried out three main stag-
es of work:

1. Developing methods of synthesis on 
a laboratory scale.

2. Investigation of physicochemical 
properties and determination of usa-
ble potential of obtained products.

3. Work on increasing the scale of syn-
thesis processes and application re-
search.

The result of the Project will be to pre-
pare innovative hybrid base oils (HIOB) 
for lubricants sector covering four prod-
uct groups including CO2 base oils and 
mineral oils soluble base oils with a vis-
cosity of 46 - 680 cSt.
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PCC Group has launched 
a Russian version of its product portal

Grupa PCC uruchomiła 
rosyjską wersję portalu 
produktowego

P
L

Na stronie poświęconej Portalowi Produktowemu Grupy 
PCC (www.products.pcc.eu/pl/) klienci zainteresowani 
branżą chemiczną znajdą ok. 800 produktów i formulacji 
wykorzystywanych w wielu branżach – od przemysłu 
kosmetycznego i farmaceutycznego po metalurgiczny, 
energetyczny, budowlany, meblarski, papierniczy,  
motoryzacyjny czy spożywczy. 

Customers interested in the chemical industry will find here www.products.pcc.eu/en/ 
approximately 800 products and formulations used in many industries, from cosmetic  
and pharmaceutical industries to metallurgical, energy, construction, furniture, paper,  
automotive and food ones.
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T
he range of products is very wide, they are used in, 
among others, in the production of cosmetics and 
hygiene products, mattresses, agrochemicals, paints 
and varnishes, but also oils or hydraulic fluids. The 
portal includes raw materials and specialty additives, 

developed for the most demanding customers in many indus-
trial sectors.

We want to reach as many customers around the world as it is possible. 
It is significant that in one place we present all the chemical raw mate-
rials produced by the companies of the PCC Group - says Rafał Zdon, 
the Vice President of PCC Rokita.

The purpose of launching the portal was to consolidate the of-
fer of all companies of the PCC Group. The search engine ena-
bles users to quickly and easily access a wide range of products 

and chemical formulations. The new tool provides an intuitive 
search for raw materials by 4 segments, 28 industries, specific 
functions and applications as well as specific manufacturers. It 
is important that the customer receives detailed information, 
can download the information brochure or technical docu-
mentation. The portal is one of the best search engines for 
chemical products in Europe.

Portal is a very useful and functional tool. The implementation of in-
novative technologies and new applications for products makes it very 
popular among industry circles in Poland and abroad - says Rafał 
Zdon, the Vice President of PCC Rokita.

In the near future, it is planned to launch an expert blog that 
will allow people interested in the chemical industry to obtain 
reliable information.
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D
EPCC-Gruppe startet russische 

Version des Produktportals

W
 achlarz produktów jest 
bardzo szeroki, mają 
one zastosowanie m.in. 
w produkcji kosmety-
ków i środków higieny, 

materaców, agrochemikaliów, farb i la-
kierów, ale też olejów czy płynów hy-
draulicznych. Portal obejmuje surowce 
i dodatki specjalistyczne, opracowywane 
na potrzeby najbardziej wymagających 
klientów wielu branż przemysłowych.
 
– Chcemy dotrzeć do jak największej liczby 
klientów na całym świecie. Istotne jest to, że 
w jednym miejscu prezentujemy wszystkie su-
rowce chemiczne wytwarzane przez spółki Gru-
py PCC – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes 
PCC Rokita.

Celem uruchomienia portalu było skon-
solidowanie oferty wszystkich spółek 
Grupy PCC. Wyszukiwarka pozwala 
użytkownikom na szybki i łatwy dostęp 
do szerokiej oferty produktów i formu-
lacji chemicznych. Nowe narzędzie daje 

możliwość intuicyjnego wyszukania 
surowców według czterech segmentów, 
28 branż przemysłowych, określonych 
funkcji i aplikacji, a także konkretnych 
producentów. Ważne jest to, że klient 
otrzymuje kompleksową informację, 
może pobrać broszurę informacyjną 
oraz dokumentację techniczną. Portal 
ten to jedna z najlepszych wyszukiwarek 
produktów chemicznych w Europie. 

– Portal jest bardzo przydatnym i funkcjonal-
nym narzędziem. Wdrażanie innowacyjnych 
technologii i nowych zastosowań dla produk-
tów sprawia, że cieszy się on bardzo dużym 
zainteresowaniem środowisk branżowych 
w Polsce i zagranicą – mówi Rafał Zdon, 
Wiceprezes PCC Rokita. 

W najbliższym czasie planowane jest 
uruchomienie bloga eksperckiego, dzię-
ki któremu osoby zainteresowane bran-
żą chemiczną będą mogły uzyskać rze-
telne informacje.

Redakcja

Kunden mit Interesse an der Chemiebranche finden unter www.products.pcc.eu/pl/ rund 800 
Produkte und Formulierungen für viele Branchen, von der Kosmetik- und Pharmaindustrie 
über die Metallurgie, Energie- und Bauwirtschaft bis hin zur Möbelindustrie, Papierindustrie, 
Automobil- und Lebensmittelindustrie. 

D
as Produktsortiment ist sehr breit gefächert. Ein-
satzgebiete sind unter anderem die Herstellung 
von Kosmetika und Körperpflegemitteln, Matrat-
zen, Agrochemikalien, Farben und Lacken, aber 
auch Ölen und Hydraulikflüssigkeiten. Das Por-

tal enthält Rohstoffe und Spezialadditive, die für den Bedarf 
anspruchsvollster Kunden aus vielen Bereichen der Industrie 
entwickelt werden. 

„Wir wollen so viele Kunden wie möglich auf der ganzen Welt erreichen. 
Wichtig ist, dass wir alle von den Unternehmen der PCC-Gruppe pro-
duzierten Rohstoffe an einem Ort präsentieren“, erklärt Rafał Zdon, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der PCC Rokita.

Das Ziel der Entwicklung des Portals bestand darin, die An-
gebote aller Unternehmen der PCC-Gruppe zu bündeln. Die 
Suchmaschine ermöglicht den Nutzern einen schnellen und 
einfachen Zugang zu einem umfangreichen Angebot an che-

mischen Erzeugnissen und Formulierungen. Das neue Tool 
bietet eine intuitive Suche nach Rohstoffen nach 4 Segmen-
ten, 28 Industriebranchen, bestimmten Funktionen und An-
wendungsgebieten sowie konkreten Herstellern. Dabei erhält 
der Kunde umfangreiche Informationen und kann sich eine 
Infobroschüre sowie die technischen Datenblätter herunterla-
den. Das Portal gehört zu den besten Suchmaschinen für che-
mische Erzeugnisse in Europa. 

„Das Portal ist ein äußerst nützliches und praktisches Tool. Dank der 
Einführung neuer Technologien und neuer Produktanwendungsgebiete 
ist es in Branchenkreisen auf großes Interesse in Polen und im Ausland 
gestoßen“, erklärt Rafał Zdon, stellvertretender Vorstandsvorsit-
zender der PCC Rokita. 

Für die nahe Zukunft ist der Start eines Experten-Blogs ge-
plant, in dem Interessenten verlässliche Informationen aus 
der Chemiebranche erhalten können.
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PCC EXOL na fali 
zrównoważonych trendów 

Listki CSR dla aktywnych

Już po raz szósty tygodnik POLITY-
KA wspólnie z firmą doradczą Deloit-
te przeprowadzili wśród największych 
polskich firm ankietę na temat społecz-
nej odpowiedzialności biznesu (CSR) 
i zrównoważonego rozwoju. Jej analiza – 
podobnie jak w poprzednich latach – po-
zwoliła wyłonić trzy grupy firm, którym 
przyznane zostały Złote, Srebrne i Białe 
Listki CSR (kategorie wyróżnień i kryte-
ria ocen na stronie: www.polityka.pl/csr). 
W tym roku w zestawieniu Listków CSR 
znalazło się 111 firm reprezentujących 
różne dziedziny biznesu. 

Spółka PCC EXOL wzięła udział 
w rankingu po raz pierwszy, z miejsca 
kwalifikując się do grona największych 
działających w Polsce przedsiębiorstw 
wyróżnionych Srebrnym Listkiem CSR. 
Firma złożyła raport ze swojej aktyw-
ności w zakresie społecznej odpowie-
dzialności i zrównoważonego rozwoju 
w oparciu o wytyczne międzynarodowej 
normy ISO 26000. Jej najważniejsze ob-
szary to ład korporacyjny, prawa czło-
wieka, zachowania wobec pracowników, 
ochrona środowiska, dbałość o klienta, 
uczciwość biznesowa i zaangażowanie 
społeczne.

Idą zmiany, rosną wymagania

W sierpniu 2015 roku 193 państwa 
członkowskie ONZ osiągnęły kompro-
mis w sprawie dokumentu końcowego 
nowej „Agendy na rzecz zrównoważone-
go rozwoju – 2030”. Opiera się ona na 
17 głównych celach i 169 powiązanych 
z nimi zadaniach obejmujących szereg 
aspektów społecznych, ekonomicznych 
i środowiskowych. Jest to kierunek glo-
balnych działań na rzecz sprostania wy-
zwaniom społecznym i gospodarczym, 
w których Polska pod patronatem Mi-
nisterstwa Rozwoju już dzisiaj bierze 
aktywny udział. Cele światowej agendy 
powinny stanowić ramy dla wspólnych 
działań wspierających zrównoważony 
rozwój w każdej z gałęzi polskiej go-
spodarki. Kluczową rolę do odegrania 
mają tutaj przedsiębiorcy, którzy zgod-
nie z dyrektywą Unii Europejskiej od 
przyszłego roku będą zobligowani do ra-
portowania swojej aktywności w obsza-
rze wpływu działalności na środowisko 
i społeczeństwo. Dlatego też już dziś fir-
my w swoich długoterminowych strate-
giach biznesowych powinny mieć jasno 
zdefiniowane cele w zakresie strategii 
zrównoważonej produkcji i konsumpcji. 
Faktem jest, że impulsy do działania już 
od jakiegoś czasu i z wielu kierunków 

docierają do menedżerów zarządzają-
cych przedsiębiorstwami. To właśnie oni 
zdecydują, czy zaznaczające się trendy 
wykorzystają jako szanse dla swoich or-
ganizacji, czy też potraktują je jako za-
grożenia i bariery rynkowe. 

Przykładem efektywnej implementacji 
działań na rzecz zrównoważonego roz-
woju jest PCC EXOL – jeden z głównych 
graczy na rynku surfaktantów w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej. Działając 
w branży chemicznej, Spółka reaguje na 
zmiany rynkowe w sposób uwzględnia-
jący wymagania klientów i dostawców 
w zakresie zapewnienia realnych mecha-
nizmów etycznego i odpowiedzialnego 
współdziałania. Efekty takiego podejścia 
do biznesu już dziś są miarodajne. Gwa-
rantują potencjał do współpracy z nowy-
mi klientami oraz zapewniają bardzo 
wysokie noty w procesach kwalifikacji 
Spółki jako dostawcy coraz szerszej pale-
ty produktów do stałych odbiorców. 

Beata Gruś 
Marketing & SD Manager 

PCC EXOL
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Spółka na liście 
Srebrnych Listków 
społecznej odpowie-
dzialności biznesu!
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PCC EXOL on the rise of sufficient trends
The company on the list of ‚Srebrne Listki CSR’ (CSR Silver Leaves)

CSR leaves for the active ones

For the sixth time, the magazine POL-
ITYKA together with the consulting 
firm Deloitte conducted a survey on 
CSR and sustainable development 
among the largest Polish companies. Its 
analysis, as in previous years, allowed to 
identify three groups of companies that 
were awarded the POLITYKA’s Gold, 
Silver and White CSR Leaves (honour-
able categories and evaluation criteria 
at www.polityka.pl/csr). This year in the 
list of CSR Leaves there participated 111 
companies representing various areas of 
business.

PCC EXOL took part in the ranking 
for the first time, qualifying for the po-

sition of one of the largest companies 
operating in Poland awarded with the 
Silver CSR Leaf. The company has re-
ported on its work in the field of social 
responsibility and sustainable develop-
ment based on international guidelines 
for the ISO 26000 standard. The survey 
rating was also prepared. Its most im-
portant areas include corporate govern-
ance, human rights, behaviour towards 
employees, environmental protection, 
customer care, business integrity and 
social engagement.

One example of an effective imple-
mentation of sustainable development 
activities is PCC EXOL, one of the ma-
jor players in the surfactant market in 
Central and Eastern Europe. By acting 

in the chemical industry, the company 
responds to market changes in a man-
ner that takes into account the needs of 
customers and suppliers to provide real 
ethical and responsible interaction. The 
effects of this approach to business are 
already meaningful. They guarantee the 
potential to work with new customers 
and provide very high marks in the qual-
ification processes of the company as 
suppliers of an increasingly wide range 
of products to regular customers.
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EPCC EXOL voll im nachhaltigkeitstrend 
Auszeichnung mit "Silbernem Blatt" für corporate social responsibility!

CSR-Blätter für die Aktiven

Bereits zum sechsten Mal führte die Wo-
chenzeitung POLITYKA gemeinsam 
mit dem Consultingunternehmen De-
loitte eine Umfrage unter den größten 
polnischen Unternehmen zum Thema 
soziale Verantwortung der Wirtschaft 
(CSR) und nachhaltige Entwicklung 
durch. Bei der Auswertung wurden – 
wie in den Vorjahren – drei Gruppen 
von Unternehmen ermittelt, die mit 
dem Goldenen, Silbernen oder Weißen 
CSR-Blatt ausgezeichnet wurden (Aus-
zeichnungskategorien und Bewertungs-
kriterien siehe www.polityka.pl/csr). In 
diesem Jahr nahmen 111 Firmen aus 
unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen 
an der Vergabe der CSR-Blätter teil. 

PCC EXOL nahm zum ersten Mal an 
dem Ranking teil und qualifizierte sich 
aus dem Stand als eines der größten in 
Polen tätigen Unternehmen, denen das 

CSR-Blatt in Silber zuerkannt wurde. 
Das Unternehmen reichte den Bericht 
über seine Aktivitäten im Bereich sozi-
ale Verantwortung und nachhaltige Ent-
wicklung auf der Basis der Vorgaben 
der internationalen Norm ISO 26000 
ein. Auf dieser Basis war auch die Um-
frage für das Ranking aufgebaut. Die 
wichtigsten Bereiche sind Corporate 
Governance, Menschenrechte, Ver-
halten gegenüber den Mitarbeitern, 
Umweltschutz, Kundenfreundlichkeit, 
faire Geschäftspraktiken und soziales 
Engagement.

Ein Beispiel für die effektive Umset-
zung von Maßnahmen für nachhaltige 
Entwicklung ist PCC EXOL – einer der 
größten Akteure am Tensidemarkt in 
Mittel- und Osteuropa. Das Unterneh-
men ist in der Chemiebranche tätig und 
reagiert auf Änderungen am Markt so, 
dass die Anforderungen der Kunden 
und Lieferanten an funktionierende 

Mechanismen für eine ethische und 
verantwortungsvolle Zusammenarbeit 
berücksichtigt werden. Die Effekte, 
die dieser Geschäftsansatz bringt, sind 
schon heute richtungweisend. Zu den 
garantierten Effekten gehören ein ver-
besserter Zugang zu neuen Kunden und 
sehr hohe Noten bei der Qualifikation 
des Unternehmens als Lieferant einer 
ständig wachsenden Produktpalette an 
feste Abnehmer. 
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Kolejne dotacje na innowacje

Z
espoły badawcze Komplek-
su Polioli i Kompleksu Che-
mii Fosforu przez najbliż-
szych pięć lat będą wspólnie 
pracować nad nową gamą 

innowacyjnych produktów, m.in. polio-
lu na bazie olejów roślinnych, poliolu 
autokatalitycznego do pianek lepko-
sprężystych oraz wysokocząsteczkowych 
bezhalogenowych uniepalniaczy fosforo-
wych.

W przyszłości nowo opracowane pro-
dukty znajdą zastosowanie w branży 
samochodowej i meblarskiej, głównie 
jako wypełnienia do siedzisk i mebli ta-
picerowanych, jak również w przemyśle 
odzieżowym, w produkcji wykładzin, 
opakowań i uszczelniaczy.

Wartość projektu to 22 044 187,64 zł, 
a dotacja z Narodowego Centrum Ba-
dań i Rozwoju wynosi 12 731 86,36 zł. 
Zakończenie projektu planowane jest na 
maj 2022 roku.

Katarzyna Kapłon
Specjalista ds. Pomocy Publicznej

PCC Rokita
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Miło nam poinformować, że 3 kwietnia 2017 roku podpi-
sana została umowa pomiędzy Narodowym Centrum Ba-
dań i Rozwoju a PCC Rokita na dofinansowanie projektu 
„Innowacyjne oraz przyjazne dla środowiska surowce 
i dodatki dla przemysłu poliuretanowego wytworzone 
m.in. przy udziale surowców pochodzenia naturalnego”. 
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Further grants for innovation

Weitere Fördermittel 
für Innovationen

We are pleased to inform you that on 3 April 2017 PCC Rokita signed an agree-
ment with the National Centre for Research and Development for co-financing the 

project "Innovative and environmentally friendly raw materials and additives for the 
polyurethane industry produced with the use of natural origin raw materials”.

Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass am 3. April 
2017 der Fördervertrag zwischen dem Nationalen Zentrum 

für Forschung und Entwicklung und der PCC Rokita für  
das Projekt „Herstellung innovativer und umweltfreundlicher 

Rohstoffe und Additive für die Polyurethanindustrie  
u.a. unter Verwendung natürlicher Ausgangsstoffe“ 

unterzeichnet wurde. 

T
he research teams of the Polyol 
Business Unit and Phosphorus 
Chemistry Business Unit, for 
the next five years will work 
together on a new range of in-

novative products, among others, polyol 
based on vegetable oils, autocatalytic 
polyol for viscoelastic foams and high 
molecular weight halogen free phospho-
rous flame retardants.

In the future, the newly developed prod-
ucts will be used in the automotive and 
furniture industries, mainly as seat and 
upholstered furniture filling as well as in 
the clothing industry, in the manufac-
ture of carpets, packaging and sealants.

The value of the project is PLN 
22,044,187.64 and the grant from the 
National Research and Development 
Centre is PLN 12,731.86,36. Completion 
of the project is scheduled for May 2022.

D
ie Forschungsteams der 
Produktionsbereiche Po-
lyole und Phosphorchemie 
werden in den nächsten 
fünf Jahren gemeinsam an 

einer neuen Palette innovativer Pro-
dukte arbeiten, u.a. an einem Polyol 
auf der Basis von Pflanzenölen, einem 
autokatalytischen Polyol für viscoelas-
tische Schaumstoffe und hochmoleku-
laren, halogenfreien, phosphorhaltigen 
Flammhemmern.

Die neu entwickelten Produkte sollen 
künftig in der Automobil- und Möbelin-
dustrie eingesetzt werden, vor allem zur 
Füllung von Sitzen und Polstermöbeln. 
Weitere Anwendungsgebiete sind die 
Bekleidungsindustrie, die Herstellung 
von Bodenbelägen, Verpackungen und 
Dichtmitteln.

Das Projektvolumen liegt bei 
22.044.187,64 PLN, die Fördermit-
telsumme des Nationalen Zentrums 
für Forschung und Entwicklung bei 
12.731.086,36 PLN. Der Abschluss des 
Projekts ist für Mai 2022 geplant.
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KRYSZTAŁOWY POZIOM 
w Rankingu Odpowiedzialnych 
Firm 2017

P
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PCC EXOL zajęła szóste miejsce na poziomie kryształowym w 11. zestawieniu 
największych spółek w Polsce, ocenianych pod kątem jakości zarządzania społeczną 
odpowiedzialnością biznesu. Znalazła się wśród grona takich firm, jak: BASF Polska, 
L’Oréal Polska czy Grupa Azoty.

W
 klasyfikacji firm pod 
względem odpowie-
dzialnych innowacji 
Spółka uzyskała 60% 
maksymalnej liczby 

punktów, w klasyfikacji zaś firm pod 
względem zrównoważonego rozwoju 
zdobyła 70 punktów.

Tegoroczny Ranking ukazał się w no-
wej odsłonie, z podziałem na trzy po-
ziomy zaawansowania firm, gdzie po-
ziom kryształowym, jaki uzyskała PCC 
EXOL, obejmuje firmy dojrzałe i aktyw-
ne w zakresie CSR.

W ogólnej klasyfikacji dokonano pro-
centowej i punktowej oceny 84 firm, 
z czego 63 firmy zostały sklasyfikowa-
ne do jednego z trzech poziomów ran-
kingu. Podział poziomów rankingu na 
diamentowy, platynowy i kryształowy 
ukazuje tempo doskonalenia działań 
w obszarze społecznej odpowiedzialno-
ści biznesu poszczególnych firm, które 
wypełniły ankiety.

Ranking Odpowiedzialnych Firm pu-
blikowany jest w „Dzienniku Gazecie 
Prawnej”. Partnerem merytorycznym 
zestawienia jest Forum Odpowiedzial-
nego Biznesu, a samo zestawienie przy-
gotowuje prof. Bolesław Rok z Centrum 
Etyki Biznesu Akademii Leona Koź-
mińskiego i Jarosław Horodecki, dzien-
nikarz „Gazety Prawnej”. Weryfikacja 
zgłoszonych ankiet dokonywana jest 
przez firmę Deloitte. 

Emilia Drzymała
Menadżer ds. Marketingu i CSR  

Pełnomocnik ds. Systemów  
Zarządzania PCC EXOL
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Auszeichnung mit KRISTALL im „Ranking  
der Verantwortungsvollen Unternehmen“ 2017 

D 
as Unternehmen erreichte im Ranking der Unter-
nehmen in der Kategorie „Verantwortungsvolle 
Innovationen“ 60 von 100 möglichen Punkten, 
beim Ranking in der Kategorie „Nachhaltige Ent-
wicklung“ 70.

Das diesjährige Ranking wurde nach einem neuen System 
erstellt, in dem es drei Fortschrittsstufen gibt. Das von PCC 
EXOL erreichte Niveau „Kristall“ umfasst Unternehmen, 
die im Bereich CSR eine ausreichende Reife und Aktivität 
erreicht haben, um sich zur Teilnahme an dem Ranking zu 
qualifizieren.

Insgesamt wurde eine prozentuale und Punktbewertung von 
84 Unternehmen vorgenommen, von denen sich 63 für eine 

der drei Stufen des Rankings qualifizierten. Die Unterteilung 
des Rankings in die Stufen Diamant, Platin und Kristall ist 
ein Maß für das Tempo, in dem die an der Umfrage beteilig-
ten Unternehmen Optimierungsmaßnahmen im Bereich CSR 
umsetzen.

Das „Ranking der Verantwortungsvollen Unternehmen“ wird 
von der Wirtschaftszeitung Dziennik Gazeta Prawna heraus-
gegeben. Fachpartner des Rankings ist das Forum für Verant-
wortungsvolle Wirtschaft (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), 
das Ranking selbst wird von Prof. Bolesław Rok vom Zentrum 
für Geschäftsethik an der Leon-Koźmiński-Akademie und von 
Jarosław Horodecki erstellt, der Journalist bei der Gazeta Pra-
wna ist. Für die Überprüfung der eingereichten Fragebögen 
zeichnet Deloitte verantwortlich. 

PCC EXOL hat im 11. Qualitätsranking des CSR-Managements bei den größten 
Unternehmen Polens den 6. Platz auf der Stufe „KRISTALL“ belegt. Damit reiht sich das 
Unternehmen zwischen Firmen wie BASF Polska, L'Oreal Polska und Grupa Azoty ein.

CRYSTAL GRADE in 2017 Responsible 
Businesses Ranking

T
he company emerged in the corporate classifica-
tion for responsible innovation with a percentage of 
a maximum of 60 points, and the company ranking 
for sustainable development with a score of 70 points.

This year's Ranking was released in a new release, divided 
down into three levels of business advancement where PCC 
EXOL's crystal grade includes mature CSR companies and 
the companies which are active enough in this area to qualify 
for the ranking.

In the overall ranking there were made percentage and point 
evaluation of 84 companies, 63 of which were classified in one 
of the three ranking grades. The division of the ranking into 

diamond, platinum and crystal parts shows the pace of im-
provement in the area of corporate social responsibility of the 
companies that completed the survey.

The Ranking of Responsible Businesses is published by 
Gazeta Prawna. The content partner of the ranking is the Re-
sponsible Business Forum, and the ranking itself is prepared 
by professor Bolesław Rok from the Business Ethics Centre 
Kozminski University and Jarosław Horodecki, a journalist of 
Gazeta Prawna. Verification of the questionnaires is prepared 
by Deloitte.

PCC EXOL took the 6th place at the crystal grade in the 11th edition of the ranking of the 
largest companies in Poland, evaluated in terms of quality management of corporate social 
responsibility. It was among the companies such as BASF Polska, L'Oreal Polska and Grupa 
Azoty.
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PCC EXOL 
laureatem konkursu 
Etyczna Firma 2016 

P
L

Spółka PCC EXOL po raz drugi z rzędu znalazła 
się w gronie laureatów konkursu Etyczna 
Firma, organizowanego przez Puls Biznesu 
przy wsparciu merytorycznym firmy doradczej 
PwC Polska.

D
o tegorocznej edycji przy-
stąpiło ponad 200 firm, 
zweryfikowano 74 zakwali-
fikowane zgłoszenia, wyło-
niono tylko 15 laureatów. 

Konkurs ma na celu wyróżnienie aktyw-
nych przedsiębiorstw, które w sposób 
najbardziej kompleksowy i systemowy 
prowadzą działania na rzecz budowy 
i wzmacniania kultury etycznej oraz 
promują standardy etyczne w prowa-
dzonej działalności. Na podstawie od-
powiedzi udzielonych w szczegółowym 
kwestionariuszu dokonywana jest ocena 
wszystkich obszarów działania przedsię-
biorstwa. 

– Wraz z rozwojem Spółki odpowiedzialność 
etyczna stała się ważną częścią naszej kultury 
biznesowej. Sukcesy naszej Spółki są jednym 
z powodów, dla których prowadzenie naszej 
działalności, w zgodzie z przyjętymi standar-
dami etycznymi, nabiera szczególnego znacze-
nia. Przyczynia się to w głównej mierze do 
większego zadowolenia naszych interesariuszy 
czy zacieśnienia relacji z lokalnymi społecz-
nościami i otoczeniem, w którym działamy – 
mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarzą-
du PCC EXOL.

Podczas uroczystości ogłoszenia wyni-
ków konkursu wyróżnienie w imieniu 
PCC EXOL odebrała Beata Gruś – Me-
nadżer Marketingu i Zrównoważonego 
Rozwoju, oraz Emilia Drzymała – Me-
nadżer Marketingu i CSR.

Wśród laureatów konkursu Etycz-
na Firma znaleźli się rów-
nież: ANG Spółdzielnia 
Doradców Kredytowych, 
Bama Logistics, Bank 
Handlowy w Warsza-
wie, Budimex, EDF 
Polska, Grupa Ra-
ben, Janssen-Cilag 
Polska, Johnson & 
Johnson Poland, 
MoneyGram Pay-
ment Systems 
Poland, Nationa-
le-Nederlanden, 
CEMEX, PZU, 
Pramerica Życie 
TUiR i Siemens.

Szczególne podzię-
kowania kierujemy 
w stronę wszystkich 
pracowników Spółki, bo 
to dzięki ich zaangażowa-
niu w krzewienie kultury 
etycznej mogliśmy po raz ko-
lejny stać się laureatem konkur-
su Etyczna Firma.

Emilia Drzymała
Menadżer ds. Marketingu i CSR  

Pełnomocnik ds. Systemów  
Zarządzania PCC EXOL
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PCC EXOL the winner of 
Ethical Companies 2016

T
his year's edition was attended by 
more than 200 companies, 74 quali-
fied entries were verified and only 15 
laureates selected. The competition 
aims at distinguishing active compa-

nies that work to build and strengthen ethical 
culture in the most comprehensive and system-
atic way, and which promote ethical standards 
in their businesses. Based on the answers given 
in the detailed questionnaire, there is prepared 
an evaluation of all areas of the company's ac-
tivities.

With the development of the Company, an ethical 
responsibility has become an important part of our 
business culture. The successes of our Company are one 
of the reasons why it is of utmost importance to run 

our business in line with accepted ethical standards. It 
contributes to greater satisfaction of our stakeholders 
or stronger relationships with local communities and 
the environment in which we operate - says Mirosław 
Siwirski, the PCC EXOL President.

During the ceremony of announcing the re-
sults, the award on behalf of PCC EXOL was 
taken by Beata Gruś - Marketing and Sustain-
able Development Manager and Emilia Drzy-
mała - Marketing and CSR Manager.

We would especially like to say thank you to 
all employees of the Company, because due to 
their involvement in the promotion of ethical 
culture, we could once again become a winner 
of the Ethical Company competition.

PCC EXOL for the second time in a row was among the winners of the 
Ethical Companies competition, organised by Puls Biznesu with the 
support of the consulting company PwC Polska.
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EPCC EXOL Preisträger des Wettbewerbs 
„Ethisches Unternehmen des Jahres 2016“ 

Z
um diesjährigen Durchgang des 
Wettbewerbs traten mehr als 200 
Unternehmen an, 74 qualifizierte 
Bewerbungen wurden ausgewertet 
und nur 15 Preisträger gekürt. Der 

Wettbewerb verfolgt das ziel, aktive Unterneh-
men auszuzeichnen, die sich umfassend und 
systematisch für die Entwicklung und Stärkung 
einer ethischen Unternehmenskultur einsetzen 
und die Anwendung von Ethikstandards in 
ihrer Geschäftstätigkeit fördern. Auf der Basis 
der Antworten auf einem detaillierten Fragebo-
gen erfolgt eine Bewertung aller Tätigkeitsbe-
reiche des jeweiligen Unternehmens. 

„Bei der Weiterentwicklung unseres Unter-
nehmens ist ethische Verantwortung zu einem 
wichtigen Bestandteil unserer Unternehmens-
kultur geworden. Unser Unternehmenserfolg 
ist einer der Gründe, warum es besonders 
wichtig ist, unsere Geschäftstätigkeit im Ein-
klang mit den von uns verabschiedeten Ethik-

standards zu betreiben. Denn so erreichen wir 
mehr Zufriedenheit bei unseren Stakeholdern 
und engere Bindungen mit der lokalen Be-
völkerung und dem Umfeld, in dem wir tätig 
sind“, erklärt Mirosław Siwirski, Vorstandsvor-
sitzender von PCC EXOL. 

Bei der feierlichen Verkündung der Ergebnisse 
des Wettbewerbs nahmen Beata Gruś, Mana-
gerin für Marketing und Nachhaltige Entwick-
lung, sowie Emilia Drzymała, Managerin für 
Marketing und CSR, die Auszeichnung im Na-
men von PCC EXOL in Empfang.

Unser besonderer Dank gilt allen Mitarbeitern 
unseres Unternehmens, da es ihrem Engage-
ment zur Förderung einer ethischen Unterneh-
menskultur zu verdanken ist, dass wir erneut 
einen Preis im Wettbewerb „Ethisches Unter-
nehmen“ gewinnen konnten.

PCC EXOL gehört zum zweiten Mal in Folge zu den Preisträgern des 
Wettbewerbs „Ethisches Unternehmen“, der von der Wirtschaftszeitung 
Puls Biznesu mit fachlicher Unterstützung des Consultingunterneh-
mens PwC Polska organisiert wird.
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Technologia pod kontrolą
– sylwetka Bartosza Bańkowskiego

Utworzenie Biura ds. No-
wych Technologii (GNT) 
wiązało się z rosnącą 
liczbą inwestycji w Grupie 
PCC i koniecznością ich 
odpowiedniego przygo-
towania. Do zadań działu 
GNT należy opracowanie 
analiz i danych pozwala-
jących właściwie ocenić 
zasadność danego pro-
jektu i możliwość jego 
realizacji. Każdy nowy 
projekt powinien wiązać 
się z uzyskaniem możliwie 
pełnych informacji na te-
mat dostępnych rozwiązań 
technologicznych, kosztów 
operacyjnych, a następnie 
kosztów inwestycji, rynku 
i opłacalności inwestycji. 

B
artosz Bańkowski od 
momentu zatrudnienia 
w Kompleksie Chlorowym 
PCC Rokita w 2008 roku 
jako technolog zajmował 

się projektem MCAA, a także tematyką 
z zakresu rozwoju i wdrożeń. W 2012 
roku obronił pracę doktorską z zakresu 
otrzymywania antypirenów fosforoorga-
nicznych na bazie bisfenolu A. Praca zo-
stała zrealizowana pod kierunkiem prof. 
Pawła Kafarskiego w Zakładzie Chemii 
Bioorganicznej Politechniki Wrocław-
skiej. Również w 2012 roku rozpoczął 
pracę jako zastępca kierownika projektu 
i technologa w PCC MCAA i uczestni-
czył w realizacji inwestycji przez cały 
okres jej trwania, pełniąc także funkcję 

kierownika rozruchów mechanicznych. 
Od początku 2016 roku kierował Dzia-
łem Analityki, Badań i Rozwoju PCC 
MCAA, a w marcu 2017 roku został 
powołany na stanowisko Dyrektora ds. 
Nowych Technologii. Prywatnie Bar-
tosz Bańkowski jest szczęśliwym mężem 
Marii Bańkowskiej oraz ojcem przed-
szkolaka Brunona i drugoklasistki Łu-
cji. Wolne chwile poświęca właśnie im, 
natomiast te najbardziej wolne spędza 
nad książkami o tematyce historycznej 
lub biegając, najlepiej przy muzyce Pink 
Floyd czy Jethro Tull. Jego pasją jest też 
żeglarstwo, którym zaraziła go żona.

Redakcja
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Technology under control 
– the profile of Bartosz Bańkowski
Establishment of the New Technology Office (GNT) was connected with the growing  
number of investments in the Group and the need for their proper preparation. The task  
of the GNT department is to develop analyses and data to properly assess the validity  
of the project and its possible implementation. Each new project should involve obtaining  
full information on available technological solutions, operating costs, then investment  
costs, market and investment profitability.

B
artosz Bańkowski has been 
involved in the MCAA pro-
ject as well as development 
and implementation issues 
since joining PCC Rokita 

Chlorine Business Unit in 2008. In 2012 
he defended his Ph.D. thesis on receiv-
ing bisphenol A phosphorus-based flame 
retardants. The work was carried out at 
the Department of Bioorganic Chemis-
try of Wrocław University of Science and 

Technology under the supervision of 
professor Paweł Kafarski. Also in 2012, 
he began working as a deputy project 
manager at PCC MCAA and participat-
ed in the investment throughout its du-
ration as a mechanical commissioning 
manager. Since the beginning of 2016, 
he was the head of the Research and 
Development Analytics Department of 
PCC MCAA and in March 2017 he was 
appointed to the position of the Direc-

tor of New Technologies. In private, Mr 
Bańkowiski is happily married to Maria 
and the father of Bruno - a preschooler 
and Łucja - a second grade girl. Bartosz 
spends his free time with his family, but 
when he still has some time - he reads 
historical books or runs, preferably with 
Pink Floyd or Jethro Tull music. His 
passion is also sailing, which he started 
thanks to his wife.

Technologie unter Kontrolle
– Bartosz Bańkowski im Porträt
Die Gründung des Büros für neue Technologien wurde aufgrund der steigenden  
Zahl der Investitionsvorhaben im Konzern und die Notwendigkeit erforderlich, diese 
ordnungsgemäß vorzubereiten. Zu den Aufgaben des Büros gehören die Erstellung von 
Analysen und die Gewinnung von Daten, auf deren Grundlage der Bedarf für ein Projekt  
und die Möglichkeiten zu seiner Realisierungen korrekt eingeschätzt werden können. 
Für jedes Projekt sollten möglichst vollständige Informationen über die verfügbaren 
technologischen Lösungen, die Betriebskosten, die Investitionskosten, den Markt  
und die Rentabilität des Investitionsvorhabens eingeholt werden. 

B
artosz Bańkowski war seit 
seiner Einstellung im Pro-
duktionsbereich Chlor 2008 
als Technologe mit dem 
MCAA-Projekt beschäftigt, 

aber auch mit Themen aus dem Bereich 
Projektentwicklung und -umsetzung. 
2012 verteidigte er seine Doktorarbeit 
zum Thema „Gewinnung von phospho-
rorganischen Flammschutzmitteln auf 
der Basis von Bisphenol A“. Die Arbeit 
wurde an der Fakultät Bioorganische 

Chemie der Technischen Hochschule 
Wrocław unter der Leitung von Profes-
sor Paweł Kafarski angefertigt. Ebenfalls 
2012 fing Bartosz Bańkowski als stellver-
tretender Projektleiter bei PCC MCAA 
an. Er war durchgängig an der Reali-
sierung dieses Investitionsvorhabens 
beteiligt und leitete den mechanischen 
Anlagenstart. Seit Anfang 2016 leitete er 
die Abteilung Analytik, Forschung und 
Entwicklung bei PCC MCAA, bis er im 
März 2017 zum Direktor für neue Tech-

nologien berufen wurde. Privat ist Bar-
tosz glücklicher Ehemann von Maria 
und Vater des Vorschülers Brunon und 
der Zweitklässlerin Łucja. Seine Freizeit 
verbringt Bartosz mit ihnen, und wenn 
noch etwas Zeit übrig bleibt, liest er 
gern Bücher zu historischen Themen 
oder geht joggen, am liebsten zu Musik 
von Pink Floyd oder Jethro Tull. Eine 
weitere Leidenschaft, mit der ihn seine 
Frau angesteckt hat, ist das Segeln.
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Inwestycje? Naturalnie!
Ponad pięć milionów złotych PCC Rokita 
wydała na inwestycje związane z modernizacją 
oczyszczalni ścieków.

J
est to jedyna oczyszczalnia 
w Brzegu Dolnym, nie tylko 
więc obsługuje zakład, ale 
również przyjmuje ścieki ko-
munalne z całej gminy.

Technologie oczyszczania uzupełniono 
o reaktor, dzięki któremu udało się ogra-
niczyć ilość części organicznych, a przez  
to poprawić jakość ścieków.

Zbiorniki zostały przykryte hermetycz-
nymi kopułami, uniemożliwiającymi 
wydobywanie się nieprzyjemnych zapa-
chów, a odpowiednio dobrany węgiel 
aktywny oczyszcza powietrze. Jest to 
proces bardzo złożony, który konsulto-
wany był z naukowcami z Politechniki 
Wrocławskiej i Szczecińskiej. Czystość 
powietrza stale monitorują specjalistycz-
ne urządzenia pomiarowe. 

Firma zakupiła też aeratory, dzięki 
którym możliwe stało się utrzymanie 
w zbiornikach odpowiednich warunków 
tlenowych. Ścieki trzeba natleniać, bo 
inaczej, przetrzymywane w zbiornikach, 
fermentują. Aby temu zapobiec, należy 
również zapewnić właściwy odczyn pH.
Wzdłuż reaktorów technologicznych, 
na długości około 300 metrów, zamon-
towane zostały ponadto kurtyny an-
tyodorowe. Stanowią one dodatkowe 
zabezpieczenie przed ewentualnymi nie-
przyjemnymi zapachami.

Izabella Zalewska
Doradca Zarządu ds. Kom. Społecznej

PCC Rokita 

Investments? Of course!

I
t is the only wastewater treatment plant in 
Brzeg Dolny, it serves not only the plant, 
but also receives municipal sewage from the 
whole commune.

The cleaning technologies were supplement-
ed by a reactor that managed to reduce the 
amount of organic matter and thereby improve 
the quality of waste water.

The tanks were covered with hermetic domes 
to prevent unpleasant odours from coming out, 
and properly selected activated carbon cleanses 
the air. This is a very complex process, which 
was consulted with scientists from Wrocław 

University of Science and Technology and 
West Pomeranian University of Technology in 
Szczecin. Air purity is constantly monitored by 
specialised measuring equipment.

The company also purchased aerators which 
make it possible to keep special oxygen condi-
tions in the tanks. Sewage must be oxygenated, 
otherwise, kept in tanks they ferment. To pre-
vent this, a proper pH should also be provided.

Alongside the technological reactors, about 
300 m in length, there were also placed odour 
neutralising curtains. They provide additional 
protection against possible odours.

PCC Rokita has spent over PLN 5 million on investments related  
to the modernisation of sewage treatment plants.
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D
EInvestitionen? Natürlich!

D
ie Kläranlage ist die einzige in Br-
zeg Dolny, sie ist nicht nur für das 
Werk zuständig, sondern verarbei-
tet auch die kommunalen Abwäs-
ser aus der gesamten Gemeinde.

Die Reinigungstechnologie wurde um einen 
Reaktor ergänzt, durch den die Menge orga-
nischer Bestandteile gesenkt und dadurch die 
Abwasserqualität verbessert werden konnte.

Die Becken wurden mit hermetisch schließen-
den Kuppeln abgedeckt, sodass keine unange-
nehmen Gerüche austreten können, und die 
Luft wird mit entsprechend ausgewählter Ak-
tivkohle gereinigt. Dies ist ein sehr komplizier-
tes Verfahren, das in Konsultation mit Wissen-
schaftlern von den Technischen Hochschulen 

Wrocław und Szczecin entwickelt wurde. Die 
Luftqualität wird mit Spezialmessgeräten stän-
dig überwacht. 

Das Unternehmen hat darüber hinaus Aerato-
ren angeschafft, mit denen in den Becken ein 
ausreichender Sauerstoffgehalt gewährleistet 
werden kann. Die Abwässer müssen belüftet 
werden, da sie sonst in den Becken fermentie-
ren. Um dies zu verhindern, muss außerdem 
der korrekte pH-Wert gewährleistet sein.

Entlang der Prozessreaktoren wurden auf 
einer Länge von ca. 300 m Vorhänge als Ge-
ruchssperre montiert. Sie dienen als zusätzli-
cher Schutz vor eventuellen unangenehmen 
Gerüchen.

PCC Rokita hat mehr als 5 Mio. Złoty für Investitionen  
in die Modernisierung der Kläranlage ausgegeben.

Wydaliśmy ponad 
5 mln. złotych na 

inwestycje związane 
z modernizacją 

oczyszczalni ścieków
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distripark.com 
– zmieniamy się dla Ciebie

Przyszła wiosna, a wraz z nią 
nowy distripark.com!

Za oknami wreszcie pojawiło się słońce, 
a ciepły powiew wiosny zawitał również 
do naszego sklepu distripark.com. Wio-
sna to z reguły czas na zmiany, a zmiany 
to przecież nasza specjalność! W sklepie 
internetowym distripark.com oznacza-
ją one przede wszystkim szerszą paletę 
produktów, kolejne kuszące promo-
cje i jeszcze wyższe standardy obsługi 
klienta. Oprócz tego mamy w pakiecie 
uśmiech i gwarantowaną satysfakcję! 
To jednak nie wszystko, co przygoto-
waliśmy na wiosnę. W ostatnim czasie 
sporo pracowaliśmy nad nową odsłoną 
distripark.com. Nasza platforma została 
wyposażona w dodatkowe, przydatne 
funkcjonalności. Stała się bardziej intu-
icyjna, a tym samym przyjazna i łatwa 
w obsłudze. Zmianie uległa także kon-
strukcja menu, która zapewnia jeszcze 

wygodniejsze i szybsze wyszukiwanie 
produktów niż dotychczas. Nowa wer-
sja naszego sklepu internetowego działa 
od niespełna sześciu tygodni, a my już 
rozpoczęliśmy prace nad dalszym jego 
rozwojem. Jakie nowości szykujemy dla 
naszych klientów? Które z wielu naszych 
pomysłów zrealizujemy, by jeszcze bar-
dziej podnieść poziom ich satysfakcji? 
To wszystko okaże się już w niedalekiej 
przyszłości, a tymczasem kilka słów 
o nowych technologiach.

Nowoczesne technologie 
e-commerce w distripark.com

Co to jest e-commerce? Według Świato-
wej Organizacji Handlu (WTO) to tech-
nologia umożliwiająca produkcję, sprze-
daż, reklamę i dystrybucję produktów 
i usług za pośrednictwem sieci teleinfor-
matycznych. Platforma distripark.com 
stosuje tę technologię w realizacji co-
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dziennych zadań. Pozwala ona na szybką 
i sprawną obsługę transakcji sprzedaży, 
obrót dokumentacją i przepływami środ-
ków finansowych. Ułatwia również kon-
takt z klientami, a jej dynamiczny rozwój 
umożliwia wdrażanie kolejnych nowych 
narzędzi podnoszących jakość obsługi 
zamówień. Oprócz tego w ramach pręż-
nie rozwijającego się programu partner-
skiego distripark.com stworzył specjalny, 
elektroniczny panel dedykowany współ-
pracującym z nami partnerom. Obecnie 
mają oni dostęp zarówno do historii wy-
pracowanych przez siebie prowizji, da-
nych swoich partnerów sieciowych, jak 
i do historii zamówień klientów i wszyst-
kich danych z nimi związanych. Sklep 
internetowy distripark.com wprowadził 
również zaawansowane narzędzie opar-
te na algorytmie logistycznym, dobie-
rającym najdogodniejszy i jednocześnie 
najbezpieczniejszy sposób transportu 
produktów, zwłaszcza chemicznych. Wy-
chodząc naprzeciw oczekiwaniom klien-

tów korzystających na co dzień z telefo-
nów komórkowych, sklep jest dostępny 
również w wersji responsywnej, tzn. do-
stosowanej do wygodnej obsługi na urzą-
dzeniach mobilnych.

Podczas pracy nad nowym systemem ze-
spół distripark.com zadbał jednocześnie 
o rozszerzenie asortymentu sklepu, aby 
nowa odsłona zaskoczyła również nowy-
mi kategoriami produktów. 

Wdrożenie nowego systemu w oparciu 
o najnowocześniejsze dostępne rozwią-
zania oraz ciągłe prace nad nowymi 
funkcjonalnościami to wyraz dążenia do 
zapewnienia najwyższej jakości usług za-
równo klientom sklepu, jak i dostawcom 
oraz partnerom biznesowym.
  

Paulina Pawełkiewicz 
Specjalista ds. Marketingu i Analiz

distripark.com

distripark.com – we change for you

Spring has come and with it a new 
distripark.com!

Behind the windows there finally ap-
peared the sun, and a warm spring 
breeze also came to our shop distri-
park.com. Spring is usually the time to 
change, and changes are our specialty! 
In the distripark.com online shop, the 
changes mean a wider range of prod-
ucts, more tempting promotions and 
even higher customer service standards. 
Besides all that, we have a smile and 
guaranteed satisfaction in the package! 
But this is not everything we prepared 
for spring. Recently, we have been work-
ing on a new version of distripark.com. 
Our platform has been equipped with 
additional, useful functionalities. It has 
become more intuitive and therefore 
friendly and easy to use. The menu 
structure has also been modified to pro-
vide even more convenient and faster 
product search than ever before. The 
new version of our online shop has been 
operating for less than 6 weeks and we 
have already started work on its further 
development. What are the latest devel-
opments for our customers? Which of 

our many ideas will we accomplish to 
further enhance their level of satisfac-
tion? It is all going to be clear in the near 
future, and meanwhile few words about 
new technologies ...
 
Modern e-commerce technologies 
at distripark.com

What is e-commerce? According to the 
World Trade Organisation (WTO), it is 
a technology that enables production, 
sale, advertising and distribution of 
products and services via ICT networks. 
The distripark.com platform uses this 
technology to carry out everyday tasks. 
It allows for quick and efficient han-
dling of sales transactions, document 
transactions and financial flows. It also 
facilitates contact with customers, and 
its dynamic development make it eas-
ier to implement new tools to improve 
order handling. In addition, as part of 
the growing Partner Programme, dis-
tripark.com has created a special elec-
tronic panel dedicated to our Partners. 
They now have the access to the history 
of their commissions, the data of their 
network Partners, as well as to the his-

tory of customer orders and all related 
data. The online shop distripark.com 
has also introduced an advanced logis-
tics algorithm tool that offers the most 
convenient and safest way to product 
transport, especially chemicals. To meet 
the expectations of customers who use 
mobiles everyday, the shop is also availa-
ble in a responsive version, which means 
it is adapted for convenient operation on 
mobile devices.

While working on the new system, the 
distripark.com team has taken care to 
extend the shop’s range of products at 
the same time so that the new look will 
surprise with the new product categories 
as well.

The implementation of the new system 
based on state-of-the-art solutions and 
ongoing work on new functionalities 
is an expression of our commitment to 
provide the highest quality of service 
to all - shoppers, suppliers and business 
partners.

We cordially invite you for quick shop-
ping at distripark.com!
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Serdecznie 
zapraszamy na 
szybkie zakupy 

w sklepie 
distripark.com!
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distripark.com 
– wir verändern uns für Sie

Der Frühling ist da, und damit 
auch das neue distripark.com!

Draußen scheint endlich die Sonne, 
und auch unseren Shop distripark.com 
hat ein warmer Frühlingshauch erfasst. 
Das Frühjahr ist in der Regel eine Zeit 
der Veränderungen, und Veränderun-
gen sind schließlich unser Spezialgebiet! 
Im Onlineshop distripark.com machen 
sie sich vor allem durch eine breitere 
Produktpalette, weitere attraktive Ak-
tionen und noch höhere Standards im 
Kundenservice bemerkbar. Und ein Lä-
cheln und eine Zufriedenheitsgarantie 
sind natürlich ebenfalls enthalten! Das 
sind jedoch noch nicht alle Neuigkeiten, 
die wir für das Frühjahr bereithalten. In 
letzter Zeit haben wir nicht wenig Ar-
beit in eine neue Version von distripark.
com investiert. Die neue Plattform wur-
de mit weiteren nützlichen Funktionen 
ausgestattet. Sie ist damit noch intuiti-
ver und damit noch einfacher und be-
nutzerfreundlicher geworden. Geändert 
wurde auch der Menüaufbau, der jetzt 
eine noch komfortablere und schnellere 
Produktsuche als bisher ermöglicht. Die 
neue Version unseres Webshops ist erst 
seit knapp 6 Wochen online, aber wir ar-
beiten bereits an seiner Weiterentwick-
lung. Welche Neuigkeiten wir für unse-
re Kunden planen und welche unserer 

vielen Ideen wir realisieren werden, um 
unsere Kunden noch zufriedener zu ma-
chen, wird sich schon in naher Zukunft 
zeigen. In der Zwischenzeit ein paar 
Worte zum Thema Technologien...
 
Moderne E-Commerce-Technolo-
gien bei distripark.com

Was ist E-Commerce? Nach der De-
finition der Welthandelsorganisation 
(WTO) ist es eine Technologie, die die 
Produktion, den Verkauf, das Marke-
ting und den Vertrieb von Produkten 
und Dienstleistungen über Telekommu-
nikations- und IT-Netze ermöglicht. Die 
Plattform distripark.com wendet diese 
Technologie in ihrer täglichen Arbeit 
an. Damit lassen sich Verkaufstransak-
tionen, Dokumentenverwaltung und 
Zahlungen und schnell und effektiv 
abwickeln. Die Plattform erleichtert au-
ßerdem den Kontakt mit den Kunden, 
und die rasche Entwicklung macht die 
Integration immer neuer Tools möglich, 
mit denen die Qualität der Bestellab-
wicklung weiter erhöht wird. Außerdem 
hat distripark.com im Rahmen ihres 
schnell wachsenden Partnerprogramms 
eine spezielle elektronische Benutzer-
oberfläche für die mit uns kooperieren-
den Partner entwickelt. Aktuell bietet 
sie ihnen Zugang zum Verlauf der von 

ihnen erarbeiteten Provisionen, den Da-
ten ihrer Netzwerkpartner sowie zum 
Bestellverlauf ihrer Kunden und allen 
damit verbundenen Daten. Der Online-
shop distripark.com hat darüber hinaus 
auch ein modernes, auf einem Logisti-
kalgorithmus basierendes Tool zur Aus-
wahl der vorteilhaftesten und sichersten 
Transportart für die Produkte, vor al-
lem jedoch für chemische Erzeugnisse 
eingeführt. Um den Erwartungen der 
Kunden entgegenzukommen, die mobil 
ins Internet gehen, ist das Portal auch in 
einer responsiven Version verfügbar, die 
an die bequeme Bedienung auf Mobil-
geräten angepasst ist.

Bei der Arbeit an dem neuen System hat 
das Team von distripark.com außerdem 
für eine Erweiterung des Sortiments ge-
sorgt, sodass die neue Version auch mit 
neuen Produktkategorien überraschte. 

Mit der Einführung des neuen Systems 
auf der Basis der modernsten verfügba-
ren Lösungen und der kontinuierlichen 
Arbeit an neuen Funktionen zeigen wir 
unser Bemühen um höchste Service-
qualität sowohl für die Shopkunden als 
auch für die Lieferanten und Geschäfts-
partner. 

D
E

Herzlich willkommen 
zum schnellen Einkauf 
auf distripark.com!
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System izolacji  
na miarę Jamesa Bonda 

– skuteczny, stylowy i niezawodny!

Budując dom lub wykonując termomodernizację, przyszły właściciel 
stawia przed sobą dwa główne cele: zmieścić się w zaplanowanym 

budżecie oraz mieszkać wygodnie i tanio, czyli bez zbędnych kosztów 
eksploatacji. Ponieważ dom buduje się na wiele dekad, każdy właściciel 
automatycznie staje się inwestorem. Warto więc myśleć długoterminowo 

oraz dobierać materiały i rozwiązania tak, aby w przypadku sprzedaży 
lub wynajęcia zrobić to szybko i w dobrej cenie. 
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W PCC Therm tworzymy produkty, któ-
rych zadaniem jest zwiększanie komfor-
tu życia i pracy ludzi oraz jednocześnie 
podnoszenie efektywności energetycznej 
budynków. Opracowując nowe rozwią-
zania, staramy się myśleć kompleksowo 
zarówno o elementach naszej oferty, jak 
i różnorodności potrzeb nowoczesnych 
konsumentów. Pragniemy, aby każdy 
człowiek mógł zbudować swój wymarzo-
ny dom: w którym przez wiele lat będzie 
mógł cieszyć się ciepłem życia rodzinne-
go i radością spotkań z bliskimi.

W tym właśnie celu stworzyliśmy Cros-
sin Dual System – nowoczesny system 
izolacji ścian zewnętrznych oraz wyko-
nania elewacji budynków.

Crossin Dual System 
– skuteczność i estetyka w parze 

Istnieje wiele systemów i materiałów do 
wykonywania termoizolacji budynków. 
Ich głównym zadaniem jest zapewnienie 
użytkownikom nieruchomości termicz-
nego komfortu. Z kolei aby w wyniku 

prac dociepleniowych nie powstał ciasny 
bunkier o niedoświetlonym wnętrzu, 
warto postawić na materiał o większej 
izolacyjności. Nowoczesnym rozwiąza-
niem tego typu jest Crossin Dual Sys-
tem.

Bazę systemu stanowią płyty poliureta-
nowe Crossin PUR, posiadające niski 
współczynnik przewodzenia ciepła. Po-
zwala to uzyskać wysokie parametry 
izolacyjne przy porównywalnie małej 
grubości materiału izolacyjnego. 

Drugim równie ważnym elementem 
systemu jest nowoczesna kolekcja pły-
tek klinkierowych King Klinker. Bogate 
wzornictwo kolekcji oraz stosowanie pły-
tek narożnych pozwalają uzyskać efekt 
naturalnej cegły na elewacji bez zwięk-
szenia grubości ścian. 

Połączenie tych dwóch elementów z wy-
sokiej jakości zaprawami do klejenia 
płyt izolacyjnych i płytek klinkierowych 
umożliwiło stworzenie doskonałego 
systemu izolacji ścian Crossin Dual 

System. Powstało rozwiązanie, które 
pomaga zapewnić komfort użytkowni-
kom budynku oraz skutecznie i trwale 
obniżyć straty energii, a jednocześnie 
umożliwia stworzenie pięknej i ponad-
czasowej elewacji.

Crossin Dual System 
– zdrowe oświetlenie 
wnętrza i komfort mieszkania

Odpowiedni system termoizolacji to 
również inwestycja w zdrowie i dobre 
samopoczucie mieszkańców. Jednym 
z kluczowych elementów, które wpływa-
ją na nasz organizm, jest światło. Dlacze-
go? Ponieważ człowiek został stworzony 
do aktywności dziennej – właśnie takie 
światło okazuje się najzdrowsze i najbar-
dziej odpowiednie dla funkcjonowania 
naszego organizmu. Naturalne światło 
jest niezbędne do życia i ma pozytywny 
wpływ na nasze zdrowie. 

W czasie jesiennych i zimowych miesięcy 
często odczuwamy spadek energii, sen-
ność i apatię, a czasem nawet depresję 
zimową – to skutki niedoboru światła. 
Dzieje się tak przede wszystkim dlatego, 
że nasz organizm reaguje na ogranicze-
nie światła wytwarzaniem większej ilości 
melatoniny, zwanej „hormonem snu”, 
oraz jednoczesnym zmniejszeniem pro-
dukcji serotoniny, zwanej „hormonem 
szczęścia”, i niedoborem witaminy D. 
W naszej strefie klimatycznej wiele dni 
jest krótkich i często brakuje słońca. Dla-
tego prawidłowe oświetlenie i doświetle-
nie domu to kwestia, której nie należy 
lekceważyć, jeśli chcemy zapewnić sobie 
dobrą formę psychiczną i fizyczną.

Warto zatem postawić na skuteczny sys-
tem izolacji termicznej o wyższych para-
metrach izolacyjnych, ponieważ przekła-
da się to bezpośrednio na grubość ścian 
budynku, a co za tym idzie – wielkość 
wnęk okiennych i doświetlenie wnętrza. 
Jest to szczególnie ważne przy pracach 
termomodernizacyjnych, kiedy nie ma 
możliwości poszerzenia wnęk okien-
nych. 

Grube ściany zmniejszają również po-
wierzchnię użytkową przy takich samych 
wymiarach zewnętrznych budynku. 
Wpływa to w znacznym stopniu na kom-
fort mieszkania i pracy oraz na wartość 
wynajęcia lub sprzedaży nieruchomości. 
Skuteczny system izolacji pozwala uzy-
skać dodatkowe metry kwadratowe po-
wierzchni użytkowej, co jest szczególnie 
odczuwalne w przypadku budownictwa 
wielorodzinnego. 
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Crossin Dual 
– dopasowanie do każdego 
kształtu 

Obok efektywności energetycznej sys-
tem izolacji Crossin Dual pozwala na 
obniżenie czasu realizacji inwestycji po-
przez znaczne skrócenie czasu wykona-
nia elewacji budynku. Osiągnięcie tego 
efektu umożliwiają prowadnice na płycie 
izolacyjnej, które ułatwiają i znacznie 
przyśpieszają montaż płytek klinkiero-
wych. Ponadto płyty poliuretanowe sys-
temu Crossin Dual są lekkie, poręczne 
i bardzo łatwe w obróbce. Te cechy oraz 
nowoczesna technologia produkcji po-
zwalają dostosować płyty izolacyjne do 
prawie każdego kształtu i formy elemen-
tów budynków. W ten sposób z Crossin 
Dual System możemy tworzyć niepowta-
rzalne obiekty architektoniczne, nada-
jąc im unikalny charakter i wygląd. 

Crossin Dual 
– efektywność bez obciążania

Dobra izolacja to taka, która umożliwia 
zmniejszenie kosztów eksploatacji bu-
dynku, jak również minimalnie obciąża 
konstrukcję domu. Niski ciężar własny 
płyt Crossin PUR (ok. 35 kg/m3) oraz 
niska waga płytek klinkierowych (do 
40 kg/m2) pozwalają uniknąć dużych 
obciążeń ścian budynku. Nie jest więc 
problemem przeprowadzenie termo-
modernizacji większości obiektów bez 
konieczności wzmacniania konstrukcji 
nośnej.

Crossin Dual – ochrona 3D

Zamkniętokomórkowa struktura płyt 
PUR systemu Crossin Dual zapewnia 
wysoką odporność izolacji na wilgoć 
i wodę – największych wrogów syste-
mów termoizolacyjnych. Gwarantuje to 
zachowanie wysokich parametrów izo-
lacji przez wiele kolejnych lat. Ta cecha 
chroni płyty Crossin PUR przed rozwo-
jem grzybów oraz pleśni. Dodatkowo 
płyty poliuretanowe są nieatrakcyjne dla 
gryzoni i owadów. Dzięki tym cechom 

Czym jest Crossin Dual System?
Crossin Dual System to nowy produkt marki Crossin Insulations. 
Jest to kompleksowy system docieplania i wykonania elewacji 
ścian budynków. Bazę Crossin Dual System stanowią poliure-
tanowe płyty izolacyjne Crossin PUR o wyjątkowo wysokich 
parametrach izolacyjnych oraz nowoczesna kolekcja płytek klin-
kierowych King Klinkier. Ponadto w skład systemu wchodzą klej 
do klejenia płyt poliuretanowych Crossin FS, grunt do płyt izola-
cyjnych Crossin KMS, klej do przyklejania płytek klinkierowych 
Crossin STK oraz łączniki mechaniczne.

Crossin Dual System jest idealnym 
rozwiązaniem do wykonywania trwałej 
i skutecznej izolacji ścian. Zapewnia on 
skuteczną ochronę budynku nie tylko 
przed mrozem i upałami, lecz również 
przed różnego rodzaju mikroorganizma-
mi i szkodnikami.

Crossin Dual System – inwestycja 
w komfort życia i zdrowie Twojej 
rodziny!

Crossin Dual System został stworzony 
z myślą o osobach, które stawiają na wy-
soką jakość i bezpieczeństwo, a przy tym 
cenią wyjątkowy styl i klasę. Jest to sys-
tem dla tych, którzy szukają rozwiązań 
na miarę Jamesa Bonda – skutecznych, 
stylowych i niezawodnych.

Wszystkie elementy systemu Crossin 
Dual zostały dobrane z wielką staran-

nością tak, aby zapewnić komfort miesz-
kania na wiele lat. Kompleksowość 
systemu Crossin Dual polega na zagwa-
rantowaniu doskonałej ochrony przed 
utratą ciepła w zimie oraz wysokimi 
temperaturami w lecie, a jednocześnie 
zapewnieniu większej przestrzeni, zdro-
wego oświetlenia wnętrz i estetycznego 
wyglądu elewacji. 

Tatiana Demchuk
Specjalista ds. marketingu

PCC Therm

Masz więcej pytań? 
Potrzebujesz więcej 
informacji? 
Zadzwoń: +48 665 000 888 
Napisz do nas: crossin@pcc.eu  
www.crossin.pcc.eu

Ściana trzywarstwowa  
z ociepleniem z wełny mineralnej 

(λ=0,042 W/(mλK)) z elewacją  
z cegły

Ściana dwuwarstwowa z izolacją 
ze styropianu (λ=0,042 W/(mλK))  

i wykończeniem płytką  
klinkierową

Ściana dwuwarstwowa 
ocieplona i wykończona  
systemem Crossin Dual 

(λ=0,024 W/(mλK))

Grubość ściany 61 cm 44 cm 39 cm

Głębokość wnęk okiennych* 36 cm 20 cm 14 cm

* montaż okna w warstwie konstrukcyjnej

Crossin Dual System – to cieńsza warstwa izolacji oraz mniejsza grubość wnęk okiennych,  
a co za tym idzie – większy komfort życia oraz lepsze samopoczucie.
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Crossin Dual System
James Bond's standard insulation system 
- efficient, stylish and reliable!

A
t PCC Therm, we create prod-
ucts designed to increase the 
comfort of people's lives and 
work and at the same time to 

increase the energy efficiency of build-
ings. Developing new solutions we try 
to think comprehensively both in terms 
of elements of our offer as well as the 
variety of needs of modern consumers. 
We want every person to be able to build 
their dream house: a house where for 
many years it will be able to enjoy the 
warmth of family life and meetings with 
the loved ones.

For this purpose we have created the 
Crossin Dual System - a modern system 
of external wall insulation and facade 
construction.

Crossin Dual System - efficiency 
and aesthetics together

There are many systems and materials 
for building insulation. Their main task 
is to provide thermal comfort to prop-
erty users. In turn, if you do not want 
to create a tight bunker with little light 
inside as a result of insulation work, it 
is worth using the material with greater 
insulation. The modern solution of this 
type is the Crossin Dual System.

The system base is made of Crossin 
PUR polyurethane plates with an ex-
cellent thermal insulation parameters. 
This allows for high insulation perfor-

mance at comparatively low insulation 
thickness of the used material.

The second important element of the 
system is the modern collection of King 
Klinker clinker tiles. Rich design of the 
collection and the use of corner tiles al-
low to get the effect of natural brick on 
the facade without increasing the thick-
ness of walls.

Combining these two elements with 
high-quality mortar for gluing insula-
tion plates and clinker tiles has created 
the perfect Crossin Dual System insu-
lation system. This solution has been 
developed to help provide comfort to 
the building's users and effectively and 
permanently reduce energy waste, while 
creating a beautiful and timeless façade 
at the same time.

It is therefore worth to use an effective 
thermal insulation system with higher 
insulation parameters, because it is di-
rectly connected with thickness of build-
ing walls, and consequently - the size 
of the window niches and the interior 
lighting. This is especially important for 
thermo-modernisation works when it is 
not possible to widen window recesses.

Thick walls also reduce the usable area 
at the same external dimensions of the 
building. This significantly influences 
the comfort of living and working as well 
as the value of renting or selling a real 

estate. An effective insulation system al-
lows for having additional square meters 
of usable area, which is particularly felt 
in the case of multi-family housing.

In addition to energy efficiency, the 
Crossin Dual insulation system gives the 
opportunity to reduce the time it takes 
to complete a project by significantly 
shortening the time of preparing build-
ing's facade. It is possible to achieve this 
by the notches on the insulation plate, 
which facilitate and significantly acceler-
ate the installation of clinker tiles.

Crossin Dual System - an invest-
ment in comfort and health of your 
family!

The Crossin Dual System is designed for 
people who value quality and safety but 
also unique style and class at the same 
time. This is a system for those who are 
looking for James Bond’s standard solu-
tions - effective, stylish and reliable.

All elements of the Crossin Dual System 
have been carefully selected to ensure 
the comfort of the apartment for many 
years. The complexity of the Crossin 
Dual System is that it guarantees excel-
lent protection against heat loss in win-
ter and high temperatures in summer 
while providing greater space, healthy 
interior lighting and aesthetic appear-
ance of facades.

Building a house or doing its thermo-modernisation, the future owner has two main goals: 
to stay within planned budget and to live comfortably and cheaply, which mean with no 
unnecessary running costs. Because the house is built for many decades, every owner 
automatically becomes an investor. That is why it is a good idea to have long-term thinking 
and select materials and solutions so that when you decide to sell or rent this place, you can 
do it quickly and at a good price.
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D
ECrossin Dual System

Ein Dämmsystem à la James Bond 
– effizient, stilvoll und zuverlässig!

B
ei PCC Therm entwickeln 
wir Produkte, deren Auf-
gabe es ist, den Wohn- und 
Arbeitskomfort der Gebäu-
denutzer zu steigern und 

gleichzeitig die Energieeffizienz der Ge-
bäude zu steigern. Bei der Entwicklung 
neuer Lösungen bemühen wir uns um 
komplexes Denken, sowohl was die Aus-
wahl unserer Angebotselemente betrifft, 
als auch bezüglich der unterschiedli-
chen Bedürfnisse des modernen Ver-
brauchers. Wir wollen, dass jedermann 
sein Traumhaus bauen kann: ein Haus, 
in dem er sich über viele Jahre lang 
an der Wärme eines Familienlebens 
und vielen gemeinsamen Stunden mit 
Freunden erfreuen kann.

Mit diesem Ziel vor Augen haben wir 
das Crossin Dual System entwickelt– 
ein modernes System zur Dämmung 
von Außenwänden und zum Fassaden-
bau.

Crossin Dual System  
– Effizienz und Ästhetik in Einem. 

Es gibt viele Systeme und Materialien 
zur Herstellung von Wärmedämmun-
gen für Gebäude. Ihre Hauptaufgabe 
besteht darin, angenehme Temperatu-
ren für die Nutzer der Immobilie zu ge-
währleisten. Damit durch die Dämmung 
aber kein enger Bunker mit schlecht be-
leuchtetem Innenraum entsteht, lohnt 
es sich, auf ein Material mit höheren 
Dämmwerten zu setzen. Eine moderne 
Lösung dieser Art ist das Crossin Dual 
System.

Basis des Systems sind Crossin PUR-Po-
lyurethanplatten mit niedrigem Wär-

meleitkoeffizienten. Damit lassen sich 
bei verhältnismäßig geringer Dicke des 
Dämmmaterials hohe Dämmwerte er-
zielen. 

Das zweite, nicht minder wichtige Syste-
melement ist die moderne Klinkerplat-
tenkollektion „King Klinker“. Durch 
die breite Musterpalette der Kollektion 
und die Verwendung von Eckplatten 
sieht die Fassade aus wie eine natürliche 
Ziegelfassade, ohne die Wanddicke zu 
erhöhen. 

Dank der Verbindung dieser beiden 
Elemente mit hochwertigen Klebern für 
Dämm- und Klinkerplatten konnten wir 
ein hervorragendes Dämmsystem für 
Wände entwickeln – das Crossin Dual 
System. Damit ist eine Lösung entstan-
den, die den Gebäudenutzern ein ange-
nehmes Raumklima bietet, Energiever-
luste wirksam und dauerhaft senkt mit 
der sich gleichzeitig schöne und zeitlose 
Fassaden bauen lassen. 

Es lohnt sich, auf ein effizientes Wär-
medämmsystem mit höheren Dämm-
werten zu setzen, da sich dies direkt auf 
die Wanddicke des Gebäudes auswirkt 
und damit auf die Tiefe der Fensterlei-
bungen und die Beleuchtung des Innen-
raums. Besonders wichtig ist das bei der 
Dämmung von Bestandsgebäuden, bei 
denen die Fensterleibungen nicht ver-
breitert werden können. 

Dicke Wände mindern außerdem bei 
identischen Gebäudeaußenmaßen die 
Nutzfläche. Dies wirkt sich erheblich 
auf den Wohn- und Arbeitskomfort so-
wie auf den Wert der Immobilie bei Ver-
mietung oder Verkauf aus. Mit einem 

effizienten Dämmsystem lassen sich 
zusätzliche Quadratmeter Nutzfläche 
gewinnen, was sich besonders beim Bau 
von Mehrfamilienhäusern bemerkbar 
macht. 

Neben der erhöhten Energieeffizienz 
ermöglicht das Dämmsystem Crossin 
Dual eine Verkürzung der Bauzeiten, 
da sich der Zeitaufwand für den Fassa-
denbau damit deutlich reduziert. Dies 
wird durch Führungsschienen auf den 
Dämmplatten erreicht, die die Montage 
der Klinkerplatten deutlich erleichtern 
und beschleunigen. 

Crossin Dual System  
– eine Investition in Lebensqua-
lität und die Gesundheit Ihrer 
Familie!

Das Crossin Dual System wurde für Bau-
herren entwickelt, die auf hohe Qualität 
und Sicherheit setzen und dabei stilvolle 
und hochwertige Materialien schätzen. 
Dies ist ein System für alle, die Lösun-
gen à la James Bond suchen – effizient, 
stilvoll und zuverlässig! 

Sämtliche Elemente des Crossin Du-
al-Systems wurden mit großer Sorgfalt 
ausgewählt, um viele Jahre lang ein an-
genehmes Wohnklima zu gewährleisten. 
Die Komplexität des Crossin Dual-Sys-
tems besteht darin, dass es einen hervor-
ragenden Schutz vor Wärmeverlusten 
im Winter und hohen Temperaturen im 
Sommer gewährleistet und gleichzeitig 
Raumgewinne, eine gesunde Innenbe-
leuchtung und eine ästhetische Fassa-
denoptik bietet. 

Wer ein Haus baut oder mit einer Wärmedämmung ausstattet, hat zwei wesentliche  
Ziele: das geplante Budget einzuhalten und später komfortabel und preiswert ohne unnötige 
Betriebskosten zu wohnen. Da ein Haus für viele Jahrzehnte gebaut wird, wird jeder 
Eigentümer automatisch zum Investor. Es lohnt sich daher, langfristig zu denken  
und die Materialien und Systeme so auszuwählen, dass man das Haus gegebenenfalls 
schnell und zu einem guten Preis verkaufen oder vermieten kann. 
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Poznaliśmy zwycięzców siódmej 
edycji konkursu Projekt Roku

P
L

Konkurs skierowany jest do pracowników działów badawczo-rozwojowych 
i technologicznych Grupy Kapitałowej PCC. Jego głównym celem jest wsparcie 
innowacyjności i rozwój nowych technologii w spółkach.

– Popyt na wysokiej jakości produkty stale ro-
śnie i wymusza szukanie nowych rozwiązań. 
Dzięki konkursowi motywujemy i nagradzamy 
pracowników za ich twórcze projekty badaw-
cze – mówi Wiesław Klimkowski, Prezes 
Zarządu PCC Rokita.

W tym roku pierwsze miejsce otrzyma-
ły specjalistyczne poliole z nowoczesny-
mi antyutleniaczami. Naukowcy wyszli 
naprzeciw problemom rynku elastycz-
nych pian poliuretanowych, mających 
zastosowanie przede wszystkim przy 
produkcji materaców. Dzięki nowym 
antyutleniaczom stworzona została gru-
pa polioli premium, które rozwiązują 
problemy z żółknięciem pian, procesem 
przegrzania, a dodatkowo obniżają emi-
sję lotnych związków organicznych. Pro-
jekt prowadzony był małymi krokami, 
od skali laboratoryjnej po przemysłową. 
PCC Rokita jest pierwszą w Europie fir-
mą oferującą tego typu poliole do pian 
elastycznych.

Drugie miejsce zajął Roflex T70, stra-
tegiczny produkt o bardzo szerokim 
zastosowaniu jako dodatek do tworzyw 
sztucznych na bazie arylowych estrów 
fosforowych. Jest on wykorzystywany 
w wielu gałęziach przemysłu, gdzie obo-
wiązują wysokie wymagania dotyczące 
palności. Stosowany jest jako kompo-
nent m.in. w niepalnych płynach hydrau-
licznych, używanych przede wszystkim 
tam, gdzie istnieje duże ryzyko pożaru. 
Dzięki jego unikalnym właściwościom 
samogasnącym wyciekający płyn, nawet 
jeśli zapali się od rozgrzanej do kilkuset 
stopni Celsjusza powierzchni metalu, 
zgaśnie w ciągu kilku sekund. Prace nad 
tym bezpiecznym dla środowiska związ-
kiem nowej generacji trwały trzy lata.
 
Trzecie miejsce przypadło technologii 
wytwarzania innowacyjnego oleju bazo-
wego Rokolub P-B-50 do formulacji lu-
brykantowych. Decyzję o opracowaniu 
produktu podjęto po dokładnej analizie 
rynku. Miał on mieć unikalne właściwo-

ści lepkościowe i wypełnić niszę olejów 
bazowych. Wysoka odporność na zuży-
cie pozwala wydłużyć okresy między 
wymianami oleju oraz zapewnia ochro-
nę smarowanego sprzętu. Dzięki swoim 
właściwościom wykorzystywany jest jako 
baza olejowa w formulacjach płynów 
hydraulicznych, przekładni przemysło-
wych oraz jako olej do kompresorów 
w układach chłodniczych.

– Wszystkie nagrodzone produkty zostały opra-
cowane według własnych koncepcji badaw-
czych, a unikalny skład wielu z nich powodu-
je, że nie posiadają swoich odpowiedników na 
rynkach światowych – mówi Rafał Zdon, 
Wiceprezes Zarządu PCC Rokita.

W konkursie przyznana została również 
nagroda w kategorii Badacz Roku. Zo-
stał nim Tomasz Halamus, pracujący 
w Kompleksie Polioli. W kategorii Opty-
malizacja Roku pierwsza nagroda trafiła 
w ręce zespołu Kompleksu Chloru za 
zwiększenie zdolności produkcyjnych 
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wytwórni tlenku propylenu z 40 do 45,5 
kton w roku ubiegłym. Natomiast drugie 
miejsce przypadło pracownikom Kom-
pleksu Polioli za zwiększenie wydajności 
instalacji do produkcji polioli polime-
rycznych. Dzięki zastosowaniu acetonu 
czas czyszczenia reaktora zmniejszył się 
z trzech dni do trzynastu godzin, a wy-
dajność wzrosła o dodatkowe 1300 ton. 
W ostatniej już kategorii, Projekt Mię-
dzybiznesowy, za rozwój nowych typów 
produktów laureatami zostały PCC Ro-
kita i PCC Synteza.

Ocenie biorących udział w konkursie 
projektów podlega innowacyjność roz-
wiązań, bezpieczeństwo dla środowiska 
naturalnego oraz efektywność finanso-
wa. 

Izabella Zalewska
Doradca Zarządu ds. Kom. Społecznej

PCC Rokita

We met winners of the 7th edition 
of the Design of the Year competition

Demand for high quality products is steadily 
increasing and forcing to look for new solu-
tions. Thanks to the competition, we motivate 
and reward employees for their creative re-
search projects - says Wiesław Klimkowski, 
the President of PCC Rokita.

This year, the first place got specialised 
polyols with modern antioxidants. Re-
searchers faced the problems of flexi-
ble polyurethane foam markets that are 
used primarily in the mattresses pro-
duction. Thanks to new antioxidants, 
a group of premium polyols has been 
developed. They solve the problems of 
foam yellowing, overheating process, 
and additionally lower the emission of 
volatile organic compounds. The project 
was conducted in small steps, from lab-
oratory to industrial scale. PCC Rokita 
is Europe's first company offering such 
flexible foam polyols.

The second place went to the Roflex 
T70, a strategic product with a wide 
range of applications as an additive for 
plastics based on aryl phosphate ester. It 
is used in many industries where high 
flammability requirements apply. It is 
used as a component, among others, in 

non-flammable hydraulic fluids, used 
primarily where there is a high risk of 
fire. Thanks to its unique self-extin-
guishing properties, leaking fluid, even 
if ignited from a metal surface heated to 
several hundred degrees Celsius, will go 
out in few seconds. Work on this envi-
ronmentally safe, next-generation com-
pound lasted 3 years.

Third place went to the technology of 
producing innovative oil Rokolub PB-50 
for lubricant formulations. The decision 
to develop the product was made after 
careful market analysis. It had to have 
unique viscosity properties and fill the 
niche of base oils. High wear resistance 
extends oil change intervals and provide 
protection for lubricated equipment. 
Thanks to its properties it is used as an 
oil base in hydraulic fluid formulations, 
industrial gearboxes and as compressor 
oil in refrigeration systems.

- All the award-winning products have been 
developed according to their own research 
concepts, and the unique composition of many 
of them makes them unmatched in the world 
markets - says Rafał Zdon, the Vice Presi-
dent of PCC Rokita.

In this competition, there was also given 
an award in the "Researcher of the Year" 
category. The winner is Tomasz Hala-
mus working at the Polyol Business Unit 
In the „Optimisation of the Year" cate-
gory, the first prize went to the Chlorine 
Business Unit team for increasing the 
production capacity of the propylene ox-
ide plant from 40 to 45.5 kton last year. 
Additionally, the Polyol Business Unit 
employees stood on the second place for 
increasing the efficiency of the installa-
tion for polymeric polyols production. 
With the use of acetone, the reactor 
cleaning time decreased from 3 days to 
13 hours, and the productivity increased 
by an additional 1300 t. In the last cat-
egory, "Inter Business Project", for the 
development of new product types, the 
winners were PCC Rokita and PCC 
Synteza.

The evaluation of the participating pro-
jects is connected with innovation of 
solutions, environmental safety and fi-
nancial effectiveness.
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The competition is addressed to employees of the Research and Development  
and Technology Divisions of the PCC Capital Group. Its main purpose is to support innovation 
and the development of new technologies in companies.

Do zespołu Kompleksu Polioli dołączył 
w 2009 roku. W trakcie ośmiu lat pracy 
w PCC Rokita zajmował się produktami 
do segmentu pian, CASE, lubrykantami 
oraz wieloma nietypowymi zastosowania-
mi. Dzięki tej różnorodności, wymagającej 
ciągłego zdobywania nowej wiedzy, jest 
profesjonalistą, posiadającym unikalną 
wiedzę i doświadczenie nie tylko na skalę 
Polski, ale i Europy. Prywatnie żonaty. Mi-
łośnik wędkowania. W wolnych chwilach 
majsterkuje. Jednym z ulubionych zajęć 
jest również fotografowanie.

Tomasz Halamus, 
Badacz Roku
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Sieger des 7. Wettbewerbs 
„Projekt des Jahres“ gekürt

„Die Nachfrage nach hochwertigen Produkten 
wächst ständig und zwingt uns, nach neuen 
Lösungen zu suchen. Mit diesem Wettbewerb 
motivieren und belohnen wir unsere Mitar-
beiter für ihre kreativen Forschungsprojekte“, 
erklärt Wiesław Klimkowski, Vorstands-
vorsitzender von PCC Rokita.

Der erste Preis wurde in diesem Jahr 
für Spezialpolyole mit modernen Anti-
oxidantien vergeben. Die Wissenschaft-
ler reagierten damit auf Probleme am 
Markt für Polyurethan-Weichschaum 
vor allem bei der Produktion von Mat-
ratzen. Durch die neuen Antioxidantien 
wurde eine Gruppe von Premium-Polyo-
len entwickelt, mit denen sich Probleme 
wie das Vergilben der Schaumstoffe 
und das Überhitzen lösen und überdies 
die Emissionen flüchtiger organischer 
Verbindungen senken lassen. Das Pro-
jekt wurde in kleinen Schritten vom La-
bormaßstab bis zum Industriemaßstab 
entwickelt. PCC Rokita ist das erste Un-
ternehmen in Europa, das solche Polyo-
le für Weichschaumstoffe anbietet.

Der zweite Platz geht an Roflex T70, ein 
strategisches Produkt mit einem sehr 
breiten Anwendungsgebiet als Kunst-
stoffadditiv auf der Basis von Aryl-Phos-
phorsäureestern. Es kommt in vielen 
Industriezweigen zum Einsatz, in denen 
hohe Anforderungen an den Flamm-
schutz gestellt werden. Unter anderem 
wird es als Komponente in nicht brenn-
baren Hydraulikflüssigkeiten verwen-
det, die vor allem dort genutzt werden, 
wo hohes Brandrisiko besteht. Dank 
seiner einzigartigen selbstverlöschen-
den Eigenschaften erlischt auslaufende 
Flüssigkeit, die sich an mehrere hun-
dert Grad heißen Metalloberflächen 
entzündet, binnen weniger Sekunden.  
Die Arbeit an diesem für die Umwelt 
unbedenklichen Produkt einer neuen 
Generation dauerte drei Jahre.
 
Der dritte Platz wurde für die Techno-
logie zur Herstellung des innovativen 
Basisöls Rokolub PB-50 für Schmier-

mittel-Formulierungen vergeben. Die 
Entscheidung zur Entwicklung des Pro-
dukts wurde nach einer eingehenden 
Marktanalyse getroffen. Es sollte einzig-
artige Viskositätseigenschaften besitzen 
und eine Marktnische bei Basisölen be-
setzen. Seine hohe Verschleißfestigkeit 
ermöglicht längere Intervalle zwischen 
den Ölwechseln und bietet Schutz für 
die mit dem Mittel behandelte Technik. 
Dank seiner Eigenschaften wird es als 
Basisöl für Formulierungen von Hy-
draulikflüssigkeiten und Betriebsflüs-
sigkeiten für industrielle Getriebe sowie 
als Kompressorenöl in Kältemaschinen 
eingesetzt.

„Alle ausgezeichneten Produkte wurden nach 
eigenen Forschungskonzepten entwickelt, und 
dank ihrer einzigartigen Zusammensetzung 
haben viele von ihnen Alleinstellungsmerkma-
le auf dem Weltmarkt“, erklärt Rafał Zdon, 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
von PCC Rokita.

In dem Wettbewerb wurde auch ein Preis 
in der Kategorie „Forscher des Jahres“ 
vergeben. Er ging an Tomasz Halamus, 
der im Produktionsbereich Polyole tätig 

ist. In der Kategorie „Optimierung des 
Jahres“ ging der erste Preis an das Team 
des Produktionsbereichs Chlor für die 
Erhöhung der Produktionskapazität der 
Propylenoxidanlage von 40 kt auf 45 kt 
im vergangenen Jahr. Den zweiten Preis 
erhielten die Mitarbeiter des Produkti-
onsbereichs Polyole für die Leistungs-
steigerung der Polymerpolyol-Anlage. 
Dank der Verwendung von Aceton sank 
der Zeitaufwand für die Reinigung des 
Reaktors von 3 Tagen auf 13 Stunden, 
sodass die Produktionsleistung um 
1.300 Tonnen gesteigert werden konnte. 
In der letzten Kategorie – „Unterneh-
mensübergreifendes Projekt“ – wurden 
PCC Rokita und PCC Synteza für die 
Entwicklung neuer Produkttypen ausge-
zeichnet.

Die an dem Wettbewerb teilnehmen-
den Produkte werden hinsichtlich des 
Innovationsgehalts der Lösungen, der 
Umweltsicherheit und der finanziellen 
Effizienz bewertet. 

D
E

Der Wettbewerb richtet sich an die Mitarbeiter der F+E- und Technologieabteilungen der 
PCC-Gruppe. Sein wichtigstes Ziel besteht darin, Innovationen und die Entwicklung neuer 
Technologien in den Konzerngesellschaften zu unterstützen. 

Projekt Roku/Project of the year/Projekt des Jahres

46

PCC Chem News



I miejsce
Poliole nowej generacji do pianek elastycznych

R
ynek elastycznych pian 
poliuretanowych, mają-
cych zastosowanie przede 
wszystkim przy produk-
cji materaców, stawia co-

raz większe wymagania przy szukaniu 
rozwiązań na pojawiające się proble-
my zarówno przy produkcji, jak i przy 
użytkowaniu. Specjalistyczne poliole 
produkowane nową technologią są od-
powiedzią badaczy Kompleksu Polioli 
PCC Rokita SA na te potrzeby. Dzięki 
nowym produktom stworzona została 
grupa polioli klasy premium, które po-
zwalają na poprawienie właściwości pian 

oraz na znaczne zniwelowanie kilku naj-
większych problemów, z jakimi borykają 
się producenci pian i materaców.

Projekt prowadzony był małymi kroka-
mi, od skali laboratoryjnej po przemy-
słową. PCC Rokita jest pierwszą w Euro-
pie firmą oferującą tego typu poliole do 
pian elastycznych. Wyszliśmy naprzeciw 
oczekiwaniom naszych klientów, którzy 
szukali rozwiązań pozwalających uzy-
skać stabilny kolor piany, maksymalnie 
spowalniając proces żółknięcia. Oprócz 
poprawienia walorów estetycznych pian 
poliuretanowych udało się znacząco 

zniwelować proces przypalenia piany 
w bloku, co przede wszystkim zwiększa 
bezpieczeństwo przy produkcji. Zmniej-
szyliśmy również i tak niski poziom emi-
sji VOC, ulepszając swoją pozycję pod 
względem stosowania się do norm śro-
dowiskowych, jednocześnie gwarantując 
zdrowszy sen posiadaczom materacy na 
bazie naszych specjalistycznych polioli.

Magdalena Wróblewska
Technical Service Specialist (Junior) 

PCC Rokita

P
L

Projekt Roku/Project of the year/Projekt des Jahres

47

Czerwiec/June/Juni/2017



T
he flexible polyurethane foam 
market, which is used pri-
marily for the manufacture 
of mattresses, is increasingly 
demanding solutions to prob-

lems arising both in production and 
use. Specialised polyols produced with 
the new technology are the answer of 
the researchers of Polyol Business Unit 
of PCC Rokita SA for these needs. With 
new products, a premium polyol group 
has been created. They will improve the 
foam properties and significantly limit 
some of the biggest problems faced by 
foam and mattress manufacturers.

 

The project was conducted in small 
steps, from laboratory to industrial 
scale. PCC Rokita is Europe's first com-
pany offering such flexible foam polyols. 
We have met the expectations of our cus-
tomers looking for solutions to achieve 
stable colour of foam, slowing the yel-
lowing process to a minimum. In addi-
tion to improving the aesthetic qualities 
of polyurethane foams, the foam pro-
cess in the block has been significantly 
reduced, which in turn increases safety 
in production. We have also reduced the 
VOC emissions by improving our posi-
tion in terms of compliance with envi-
ronmental standards, while guarantee-
ing a healthier sleep for mattress holders 
based on our specialised polyols.

D
er Markt für Polyuret-
han-Weichschaumstoffe, 
die vor allem bei der Pro-
duktion von Matratzen 
zum Einsatz kommen, stellt 

immer höhere Anforderungen auf der 
Suche nach Lösungen für Probleme, 
die sich bei Produktion und Nutzung 
ergeben. Mit ihren auf der Basis einer 
neuen Technologie produzierten Spe-
zialpolyolen reagieren die Forscher des 
Produktionsbereichs Polyole der PCC 
Rokita SA auf diese Nachfrage. Die neu-
en Produkte bilden eine Gruppe von Po-
lyolen der Premium-Klasse, mit denen 
sich die Eigenschaften der Schaumstof-
fe optimieren lassen. Sie ermöglichen 
eine deutliche Abmilderung der größ-
ten Probleme, die den Herstellern von 
Schaumstoffen und Matratzen zu schaf-
fen machen.

Das Projekt wurde in kleinen Schritten 
vom Labormaßstab bis zum Industrie-
maßstab entwickelt. PCC Rokita ist das 
erste Unternehmen in Europa, das sol-
che Polyole für Weichschaumstoffe an-
bietet. Wir haben auf die Wünsche unse-
rer Kunden reagiert, die auf der Suche 
nach Lösungen waren, die farbstabile 
Schaumstoffe und eine möglichst lange 
Verzögerung des Vergilbungsprozesses 
ermöglichen. Neben der Verbesserung 
der ästhetischen Qualitäten der Schaum-
stoffe gelang es auch, das Anbrennen 
des Schaumstoffs im Block deutlich 
abzumildern, wodurch vor allem die 
Produktionssicherheit steigt. Darüber 
hinaus konnten wir das ohnehin schon 
niedrige Niveau der VOC-Emissionen 
weiter senken und unsere Position be-
züglich der Einhaltung der Umweltnor-
men verbessern, während wir den Ma-
tratzenbesitzern auf der Basis unserer 
Spezialpolyole gleichzeitig einen gesün-
deren Schlaf garantieren können.

1. Platz
Polyole einer neuen Generation 
für Weichschaumstoffe

1st place
New generation polyols for flexible foams 
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II miejsce
Roflex T70 – strategiczny produkt
o bardzo szerokim zastosowaniu

L
aureatem drugiego miej-
sca w konkursie był opra-
cowany przez zespół R&D 
Kompleksu Chemii Fosforu 
ester fosforowy oparty na 

para-tert-butylofenolu. Ściśle zdefinio-
wana kompozycja produktu – co waż-
ne: uzyskiwana bezpośrednio na etapie 
syntezy chemicznej – determinuje sze-
reg unikalnych właściwości fizykoche-
micznych. Właściwości te sprawiają, że 
jest on idealną bazą do otrzymywania 
szeregu specjalistycznych rozwiązań 
znajdujących zastosowanie w licznych 
aplikacjach. Produkty oparte na wspo-
mnianej mieszaninie estrów fosforowych 
są m.in. składnikiem specjalistycznych 
farb pęczniejących (tzw. intumescent co-
atings), pełniących ważną funkcję zabez-
pieczeń ogniowych. Tego typu powłoki 
stosowane są do pokrywania dużych 
konstrukcji, m.in. lotnisk, wieżowców, 
platform wiertniczych, rafinerii czy ka-
dłubów statków. Opracowana miesza-
nina estrów fosforowych służy również 
do otrzymywania bezhalogenowych 
antypirenów wykorzystywanych do pro-

dukcji uniepalnionych pian poliureta-
nowych dedykowanych do przemysłu 
meblarskiego, samochodowego czy bu-
downictwa, jak również do wytwarzania 
przeróżnych wyrobów z PVC: sztucz-
nych skór, ekranów projekcyjnych, taśm 
przenośnikowych, plandek, przewodów 
elastycznych, wykładzin podłogowych, 
membran czy odzieży ochronnej. Wspo-
mniana baza estrowa stanowi ponadto 
ważny półprodukt w otrzymywaniu wy-
soce specjalistycznych trudnopalnych 
płynów hydraulicznych oraz dodatków 
uszlachetniających do lubrykantów.

Nagrodzony w konkursie produkt nale-
ży do najnowszej generacji estrów fos-
forowych – spełnia wysokie wymagania 
jakościowe oraz aplikacyjne, a na tle 
innych estrów fosforowych wyróżnia się 
dodatkowo korzystną klasyfikacją śro-
dowiskową. Dzięki temu jest znakomitą 
alternatywą dla podobnych rozwiązań, 
które mają jednak udowodniony nega-
tywny wpływ na środowisko naturalne. 
Z uwagi na szereg zalet produkt z powo-
dzeniem znajduje nabywców na całym 

świecie, z kolei mnogość aplikacji po-
woduje, że jak na produkt wysoce spe-
cjalistyczny jest on sprzedawany w sto-
sunkowo dużym wolumenie. Co więcej, 
pomimo krótkiego czasu, jaki minął od 
wdrożenia do sprzedaży, zapotrzebo-
wanie klientów przekroczyło już aktu-
alne możliwości produkcyjne Rokity, 
w związku z czym w najbliższym czasie 
planuje się ich rozbudowę. W PCC Roki-
ta produkt otrzymywany jest na drodze 
innowacyjnej, wysoce efektywnej techno-
logii opartej na niskiej energochłonności 
procesu produkcyjnego oraz znaczącej, 
w porównaniu do technologii alterna-
tywnych, redukcji odpadów. Opracowa-
nie tej technologii stało się podstawą roz-
woju wielu nowych grup produktowych 
dedykowanych do różnych aplikacji.

Grzegorz Janus
Kierownik Działu Badań i Rozwoju

PCC Rokita
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T
he second place in the compe-
tition went to a para-tert-butyl-
phenol-based phosphate ester 
developed by the R&D Phos-
phorus Chemistry Business 

Unit. A strictly defined product compo-
sition, what is important - obtained di-
rectly at the stage of chemical synthesis, 
determines a number of unique phys-
icochemical properties. These proper-
ties make it an ideal base for obtaining 
a range of specialised solutions for use 
in numerous applications. Products 
based on the mixture of phosphate es-
ters are, among others, components of 
specialised intumescent coatings, which 
have important fire protection functions. 
These types of coatings are used to cov-
er large structures such as airports, sky-
scrapers, drilling platforms, refineries 
or ship hulls. The developed mixture 
of phosphate esters is also used for the 

production of halogen-free anti-pyrenes 
used in the production of flame retard-
ant polyurethane foams dedicated to 
the furniture, automotive and building 
industries as well as for the manufacture 
of various PVC products: artificial leath-
er, projection screens, conveyor belts, 
tarpaulins, flexible hoses, floor cover-
ings, membranes or protective clothing. 
The already mentioned ester base is 
also an important semi-finished product 
in the production of highly specialised 
flame retardant fluids and additives for 
lubricants. The award-winning product 
belongs to the latest generation of phos-
phate esters - it meets high demands on 
quality and application, and comparing 
to other phosphate esters, there is a fa-
vourable environmental classification. 
Due to it, this is a great alternative to 
similar solutions, which have a proven 
negative impact on the environment.

Because of its many advantages, the 
product successfully finds buyers in the 
whole world and the multitude of appli-
cations causes that as a highly special-
ised additive, it is sold in a relatively 
large volume. What is more, despite the 
short time that has passed since its im-
plementation, customer demand for this 
product has already exceeded current 
production capacity of PCC Rokita, so 
it is planned to expand it in the near 
future. At PCC Rokita the product is 
obtained through an innovative, highly 
efficient technology based on low energy 
consumption of the production process 
and significant, compared to alterna-
tive technologies, waste reduction. The 
development of this technology has be-
come the basis for the development of 
many new product groups dedicated to 
various applications.

2nd place
Roflex T70 - strategic product 
with very broad spectrum of applications

D
er zweite Preis in dem 
Wettbewerb ging an einen 
vom F+E-Team des Pro-
duktionsbereichs Phos-
phorchemie entwickelten 

Phosphorsäureester auf der Basis von 
4-Tert-Butylphenol. Die genau definierte 
Zusammensetzung, die bereits während 
der chemischen Synthese erreicht 
wird, ist entscheidend für eine Reihe 
physikalisch-chemischer Eigenschaften, 
die das Produkt einzigartig machen. 
Dank dieser Eigenschaften bietet es eine 
ideale Basis zur Entwicklung zahlreich-
er Speziallösungen zur Verwendung 
in vielfältigen Anwendungsgebieten. 
Produkte auf der Basis der genannten 
Phosphorsäureester-Mischung dienen 
beispielsweise als Inhaltsstoff spezieller 
Intumeszenzfarben (sog. intumescent 
coatings), die im Brandschutz eine 
wichtige Rolle spielen. Beschichtungen 
dieser Art werden für große Stahlkon-
struktionen verwendet, zum Beispiel 
bei Flughafengebäuden, Hochhäusern, 
Bohrplattformen, Raffinerien oder 

Schiffsrümpfen. Die neue Phosphorsäu-
reester-Mischung dient auch zur Herstel-
lung halogenfreier Flammschutzmittel, 
die zur Herstellung flammgeschützter 
Polyurethanschaumstoffe für die Mö-
bel-, Automobil- und Bauindustrie sow-
ie zur Herstellung verschiedenster Er-
zeugnisse aus PVC verwendet werden. 
Dazu gehören Kunstleder, Projektion-
sleinwände, Förderbänder, Planen, 
elastische Schläuche, Fußbodenbeläge, 
Membranen und Schutzbekleidung. Die 
Esterbasis ist ferner ein wichtiges Zwis-
chenprodukt zur Herstellung hochspe-
zialisierter, schwerentflammbarer Hy-
draulikflüssigkeiten und von Additiven 
zur Veredelung von Schmierstoffen. 
Das im Wettbewerb ausgezeichnete Pro-
dukt gehört zur neuesten Generation 
von Phosphorsäureestern - es erfüllt 
hohe Qualitäts- und anwendungstech-
nische Anforderungen und zeichnet 
sich gegenüber anderen Phosphorsäu-
reestern zusätzlich durch günstige Um-
weltparameter aus. Dadurch ist es eine 
hervorragende Alternative zu ähnlichen 

Lösungen, die nachgewiesenermaßen 
umweltschädlich sind. Wegen seiner 
zahlreichen Vorteile ist das Produkt bei 
Abnehmern auf der ganzen Welt sehr 
gefragt, und aufgrund seiner vielfälti-
gen Anwendungsmöglichkeiten wird es 
in für ein Spezialprodukt relativ großen 
Mengen verkauft. Darüber hinaus über-
steigt die Nachfrage der Kunden trotz 
der kurzen Zeit, die seit Verkaufsbeginn 
vergangen ist, bereits die aktuelle Pro-
duktionskapazität von Rokita, weshalb 
sie in naher Zukunft erweitert werden 
soll. Bei Rokita wird das Produkt mit 
einer innovativen, sehr effizienten 
Technologie hergestellt, die sich durch 
einen niedrigen Energieverbrauch des 
Produktionsprozesses und eine erhebli-
che Abfallreduzierung im Vergleich mit 
alternativen Technologien auszeichnet. 
Die Entwicklung dieser Technologie 
ist zum Ausgangspunkt für viele neue 
Produktgruppen für unterschiedliche 
Anwendungsgebiete geworden.

2. Platz
Roflex T70 – ein Spezialprodukt 
mit vielfältigen Einsatzgebieten 
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III miejsce
Opracowanie technologii wytwarzania 
innowacyjnego oleju bazowego Rokolub P-B-50 
do formulacji lubrykantowych 

O
lej bazowy Rokolub P-B-
50 został opracowany 
w ramach nowego, mię-
dzybiznesowego projektu 
„Lubrykanty”, realizo-

wanego w Grupie PCC od 2015 roku. 
Otrzymany produkt jest nowością dla 
Grupy PCC zarówno ze względu na apli-
kację (olej bazowy do formulacji smaro-
wych), jak i ze względu na technologię 
wytwarzania (zastosowane startery, pa-
rametry procesu). 

Kluczowymi parametrami charaktery-
zującymi właściwości fizykochemicz-
ne oraz potencjał aplikacyjny olejów 
bazowych stosowanych do formulacji 
smarowych są klasa lepkości (ISO VG, 
viscosity grade) oraz indeks lepkości 
(VI, viscosity index). ISO VG wskazuje 
na lepkość kinematyczną produktów 
w 40oC, natomiast VI określa zmianę 
lepkości oleju w funkcji temperatury. 

Na rynku syntetycznych olejów bazo-
wych w klasie lepkości od 20 do 100 cSt 
znajdują się produkty o ISO VG 22, 32, 
46, 68 oraz 100. Nowy produkt spółki 

PCC Rokita – Rokolub P-B-50 o lepko-
ści kinematycznej w zakresie 50–60 cSt 
w 40oC – wypełnia niszę olejów bazo-
wych między standardowymi klasami 
lepkości ISO VG 46 i 68. Produkt ten 
zachowuje najwyższe parametry jako-
ściowe, przy czym może być stosowany 
w miejsce produktów o ISO VG 46 i 68. 
Niestandardowa klasa lepkości sprawia, 
że wykorzystując tę bazę olejową, ogra-
niczamy zastępowalność produktu oraz 
konieczność blendowania, co znacznie 
upraszcza proces otrzymywania formu-
lacji smarowych. Uzyskana baza olejowa 
charakteryzuje się wysokim indeksem 
lepkości (> 200); dla porównania mine-
ralne oleje bazowe (I–III grupa) cechują 
się indeksem lepkości ok. 130. Dzięki 
swoim właściwościom Rokolub P-B-50 
jest wykorzystywany jako baza olejowa 
w formulacjach płynów hydraulicznych, 
przekładni przemysłowych, jak również 
jako olej do kompresorów w układach 
chłodniczych. 

Projekt został zrealizowany dzięki współ-
pracy PCC Rokita (Dział BiR, Produk-
cja, LabAnalityka) oraz PCC Synteza. 

Finalny produkt Rokolub P-B-50 otrzy-
mano w PCC Synteza w grudniu 2015 
roku.

Projekt został zrealizowany w trzech eta-
pach:
1. Opracowanie koncepcji i próby labo-
ratoryjne (Dział BiR KP): sierpień–paź-
dziernik 2015 roku.
2. Przygotowanie i wykonanie próby 
technicznej (PCC Synteza): grudzień 
2015 roku.
3. Produkcja pierwszej pełnej szarży ole-
ju bazowego Rokolub P-B-50 (RTP-2): 
kwiecień 2016 roku.

Otrzymany Rokolub P-B-50 został 
w 2016 roku wdrożony i jest regularnie 
sprzedawany na rynku europejskim. Zo-
stał też przetestowany z pozytywnymi re-
zultatami na rynku amerykańskim.

dr Karolina Grzeszczak
Technical Service Manager 

PCC Rokita 
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Rokolub P-B-50 base oil has been de-
veloped as part of a new, inter-business 
project „Lubrykanty” (lubricants) imple-
mented by the PCC Group since 2015. 
The obtained product is a new one to 
the PCC Group both for the application 
(base oil for lubricant formulations) as 
well as for manufacturing technology 
(primers used, process parameters). 

The key parameters characterising the 
physicochemical properties and appli-
cation potential of base oils used for lu-
bricant formulations are viscosity grade 
(ISO VG) and viscosity index (VI). ISO 
VG indicates the kinematic viscosity 
of the products at 40°C, whereas VI 
characterises the oil viscosity change in 
a temperature function. 

On the market of synthetic base oils in 
the viscosity class from 20 to 100 cSt 

there are products with ISO VG: 22, 
32, 46, 68 and 100. The new product 
of PCC Rokita Rokolub P-B-50 with 
a kinematic viscosity in the range of 50 
- 60 cSt 40°C - fills the base oil niche be-
tween the standard viscosity grades ISO 
VG 46 and 68. This product retains the 
highest quality parameters, but can be 
used in place of ISO VG 46 and 68. The 
non-standard viscosity class makes that 
using this oil we limit product substitu-
tion and the need for blending, which 
greatly simplifies the process of obtain-
ing lubricant formulations. The ob-
tained oil base has a high viscosity index 
(> 200); for comparison - mineral base 
oils (I-III group) have a viscosity index 
of about 130. Thanks to its properties, 
Rokolub P-B-50 is used as an oil base in 
hydraulic fluid formulations, industrial 
gearboxes, and as compressor oil in re-
frigeration systems. 

The project was carried out with the 
cooperation of PCC Rokita (R&D, Pro-
duction, Labanalytic Departments) and 
PCC Synteza. The Rokolub P-B-50 final 
product was obtained at PCC Synteza in 
December 2015.

The project was implemented in three 
stages: 
1. Development of the concept and labo-
ratory tests (R&D Polyol Business Unit) 
- August - October 2015
2. Preparation and execution of the 
technical test (PCC Sunteza) - Decem-
ber 2015
3. Production of the first full base oil 
batch Rokolub P-B-50- April 2016 
The received Rokolub P-B-50 was imple-
mented in 2016 and has been regularly 
sold on the European market. It was 
also tested with positive results in the 
US market.

Das Basisöl Rokolub P-B 50 wurde im 
Rahmen des neuen, unternehmensüber-
greifenden Projekts „Schmierstoffe“ 
entwickelt, das in der PCC-Gruppe 
seit 2015 läuft. Das dabei entstandene 
Produkt ist eine Neuheit für die PCC-
Gruppe sowohl bei seinem Anwend-
ungsgebiet (Basisöl für Schmiermit-
tel-Formulierungen) als auch bei der 
Produktionstechnologie (verwendete 
Starter, Prozessparameter). 

Wichtigste Parameter zur Charakter-
isierung der physikalisch-chemischen 
Eigenschaften und des Anwendung-
spotenzials von Basisölen für Schmier-
mittel-Formulierungen sind die Visko-
sitätsklasse (ISO VG, viscosity grade) 
und der Viskositätsindex (VI, viscosity 
index). Der ISO VG ist ein Maß für 
die kinematische Viskosität bei 40°C, 
während der VI die Veränderung der 
Viskosität des Öls als Funktion der Tem-
peratur beschreibt. 

Am Markt für synthetische Basisöle mit 
einer Viskositätsklasse von 20 bis 100 

cSt gibt es Produkte mit einem ISO VG 
von 22, 32, 46, 68 und 100. Das neue 
Produkt von PCC Rokita – Rokolub 
P-B-50 mit einer kinematischen Visko-
sität im Bereich 50-60 CSt bei 40°C füllt 
eine Lücke bei Basisölen zwischen den 
Standard-Viskositätsklassen ISO VG 46 
und 68. Das Produkt erfüllt stabil höch-
ste Qualitätsparameter und kann als 
Alternative zu Produkten mit ISO VG 
46 und 68 verwendet werden. Die vom 
Standard abweichende Viskositätsklasse 
hat den Vorteil, dass durch Verwendung 
dieses Basisöls eine geringere Produkt-
substituierbarkeit und ein geringerer 
Mischbedarf entstehen, was den Her-
stellungsprozess von Schmierstoff-For-
mulierungen deutlich vereinfacht. Die 
resultierende Ölbasis weist einen hohen 
Viskositätsindex (> 200) aus, während 
der Viskositätsindex bei Basisölen auf 
Mineralölbasis (Gruppe I-III) bei rund 
130 liegt. Dank seiner Eigenschaften 
wird Rokolub P-B-50 als Basisöl für 
Formulierungen von Hydraulikflüssig-
keiten und Betriebsflüssigkeiten für in-
dustrielle Getriebe sowie als Kompres-

sorenöl in Kältemaschinen eingesetzt. 
Das Projekt wurde in Zusammenarbeit 
von PCC Rokita (Abteilungen F+E, Pro-
duktion und LabAnalityka) und PCC 
Synteza realisiert. Das Endprodukt 
Rokolub P-B-50 wurde von PCC Synteza 
erstmals im Dezember 2015 hergestellt.

Das Projekt wurde in drei Etappen re-
alisiert:
1. Konzeptentwicklung und Labortests 
(F+E-Abteilung Bereich Polyole): Au-
gust-Oktober 2015
2. Vorbereitung und Durchführung 
der technischen Tests (PCC Synteza): 
Dezember 2015
3. Produktion der ersten vollen Charge 
des Basisöls Rokolub P-B-50 (RTP-2): 
April 2016 

Das Produkt Rokolub P-B-50 wurde 
2016 auf den Markt gebracht und be-
findet sich im regulären Vertrieb am 
europäischen Markt. Auch am ameri-
kanischen Markt wurde es mit positiven 
Ergebnissen getestet.

3. Platz
Entwicklung einer Technologie zur Herstellung des innovativen 
Basisöls Rokolub P-B-50 für Schmiermittel-Formulierungen

3rd place 
Development of technology for production of innovative 
Rokolub P-B-50 base oil for lubricant formulations
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Projekt Międzybiznesowy
Rozwój nowych typów produktów 
w PCC Rokita i PCC Synteza

O
d szeregu lat współpraca 
pomiędzy PCC Rokita 
a PCC Synteza dotyczy 
zarówno rozwoju produk-
towego Kompleksu Po-

lioli, jak i opracowywania nowych tech-
nologii. Wynikiem tej współpracy jest 
stworzenie szeregu produktów i techno-
logii. 

Do produktów już skomercjalizowanych 
należą:
– poliole Mannicha – Rokopole: RF151, 

RF151V, RF152; 
– zasady Mannicha: RF160MB 

i RF165MB.

Produkty te są regularnie wytwarzane 
od wielu lat w ilości sumarycznej ok. 
1000 ton rocznie. Efektywność współ-
pracy pomiędzy wymienionymi spółka-
mi Grupy PCC przejawia się również 
w dużej liczbie produktów, których tech-
nologie opracowano, a które nie są obec-
nie produkowane albo są produkowane 
poza PCC Synteza.

Do tej grupy produktów zaliczyć można:
– diole: Rokopol LDB2000D, Rokopol 

LDB4000D, Rokopol LDB6000D, 

Rokopol LDB8000D, Rokopol 
LDB12000D, Rokopol LDB18000D; 

– inne poliole DMC, np. triol M.cz. 
3000;

– Rokolub P-B-46; Rokolub P-B-50, 
Rokolub P-B-100; Rokolub P-B-120, 
Rokolub P-B-150;

– poliole cukrowe: EP4490.01 + 
EP4490.02 + EP4490.03 (od 4,5- do 
8-funkcyjnego);

– monol na alkoholu laurylowym 
EP1008.01.

W ramach współpracy przeprowadzono 
również testy wielu innowacyjnych tech-
nologii wytwarzania polioli.

Współpraca pomiędzy firmami PCC 
Rokita a PCC Synteza doprowadziła po-
nadto do powstania projektu komplekso-
wej rozbudowy zdolności produkcyjnych 
polioli i lubrykantów (sześć reaktorów, 
TE, baza magazynowa itd.), co umożliwi 
zwiększenie mocy produkcyjnych.

Michał Kacperski
Kierownik Działu Badań i Rozwoju

PCC Rokita
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F
or a number of years, the 
cooperation between PCC 
Rokita and PCC Synteza has 
been connected with both the 
product development of the 

Polyol Business Unit and the develop-
ment of new technologies. The result of 
this cooperation is the development of 
a number of products and technologies. 
Products that have already been com-
mercialised include:
- Mannich polyols - Rokopol: RF151, 

RF151V, RF152,
- Mannich bases: RF160MB and 

RF165MB

These products have been are regular-
ly produced for several years in a total 
quantity of about 1000 tonnes per year. 

The effectiveness of co-operation be-
tween the aforementioned PCC Group  
companies is also presented in the large 
number of products the technologies 
have been developed and which are not 
currently produced or produced outside 
PCC Synteza.

As part of this cooperation there were 
also tested many innovative polyol man-
ufacturing technologies.

The cooperation between PCC Rokita 
and PCC Synteza has also led to the 
creation of a comprehensive capacity 
expansion project for polyols and lubri-
cants (6 reactors, TE, storage base, etc.).

S
eit mehreren Jahren geht 
es bei der Zusammenarbeit 
zwischen PCC Rokita und 
PCC Rokita sowohl um den 
Ausbau des Produktionsbere-

ichs Polyole als auch um die Entwick-
lung neuer Technologien. Ergebnis dies-
er Zusammenarbeit ist die Entwicklung 
mehrerer Produkte und Technologien. 
Zu den bereits kommerzialisierten Pro-
dukten gehören:
– Mannich-Polyole: Rokopol RF 151, 

RF151V und RF152, 
– Mannich-Basen: RF160MB  

und RF165MB

Diese Produkte werden seit mehreren 
Jahren regelmäßig in einer Gesamt-
menge von ca. 1.000 Tonnen im Jahr 
hergestellt. Die Effektivität der Zusam-

menarbeit zwischen den genannten Un-
ternehmen der PCC-Gruppe zeigt sich 
auch in der großen Zahl von Produkten, 
für die Technologien entwickelt wurden, 
die aber aktuell nicht hergestellt oder 
außerhalb von PCC Synteza hergestellt 
werden.

Im Rahmen der Zusammenarbeit 
wurden außerdem viele innovative 
Technologien zur Herstellung von Poly-
olen getestet.

Im Ergebnis der Zusammenarbeit von 
PCC Rokita und PCC Synteza entstand 
auch ein umfassendes Konzept zur Er-
weiterung der Produktionskapazität für 
Polyole und Schmierstoffe (6 Reaktoren, 
Tanklager etc.).

Unternehmensübergreifendes Projekt
Entwicklung neuer Produkttypen 
bei PCC Rokita und PCC Synteza

Multi-business Project
Development of new product types 
in PCC Rokita and PCC Synteza
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Badacz roku!
Tomasz Halamus

Tytuł Badacza Roku to wielkie 
wyróżnienie. Jak się Pan czuje, 
będąc jego posiadaczem?
Na wstępnie chciałem serdecznie po-
dziękować za wielkie wyróżnienie, jakim 
jest przyznanie nagrody Badacza Roku 
2016. To wielka motywacja do bardziej 
wytężonej pracy i sprawia ogromną 
przyjemność. 

Od ilu lat pracuje Pan w Grupie 
PCC? Jak wyglądała Pana karie-
ra? Czym zajmuje się Pan obec-
nie? 
W grupie PCC pracuję od sierpnia 2009 
roku, na początku jako specjalista R&D, 
następnie w grupie wsparcia technicz-
nego dla polioli (TS), obecnie jako me-
nedżer TS. W swojej pracy w głównej 
mierze zajmowałem się poliolami, znaj-
dującymi zastosowanie w wytwarzaniu 
pian sztywnych i szeroko rozumianej 
branży CASE (powłoki, kleje, uszczel-
niacze, elastomery). Nie mniej intere-
sujące były prace związane z aplikacja-
mi spoza ww. kręgu, to jest poliole do 
aplikacji niepoliuretanowych (np. środki 
smarne). 

Uświadomienie sobie potrzeb naszych 
klientów oraz wspólne działanie z nimi 
na rzecz rozwoju – poprzez spotkania, 
dyskusje techniczne, sugestie rozwią-
zań oraz próby technologiczne – niesie 
ze sobą budowę silnej relacji i zaufania 
pomiędzy firmami i pozwala na budo-
wanie i opracowanie rozwiązań korzyst-
nych dla obu stron. 

Co ceni Pan najbardziej, pracując 
w swoim zespole? 
Według mnie w zespołach badawczym 
i wsparcia technicznego najważniejsze 
jest zaufanie, rzetelność, możliwość 
otwartej wymiany myśli (burze mó-
zgów), robienie czegoś nowego, łączenie 
doświadczenia z różnych dziedzin (in-
nowacyjność jest interdyscyplinarna), 
bycie czujnym i otwartym na nowe po-
mysły.

Dlaczego akurat Grupa PCC? 
Fantastyczna atmosfera, przemili ludzie, 
nacisk na rozwój i innowacyjność. Mimo 
że pracy jest dużo, to przynosi ona wiele 
satysfakcji. 

Największy sukces zawodowy? 
Do największych sukcesów można zali-
czyć to, iż przyczyniłem się do rozwoju 
takich produktów, jak np.: poliole Man-
nicha, poliestry, poliole DMC, Rokoluby 
i inne. 

Plany na najbliższe lata?
Bardziej intensywna praca nad rozwo-
jem specjalistycznego portfolio produk-
towego w ścisłej współpracy z naszymi 
klientami.

Tomasz Halamus prywatnie. 
Czym zajmuje się Pan poza pra-
cą? 
W wolnych chwilach zajmuję się fotogra-
fią cyfrową, wędkarstwem, majsterkowa-
niem oraz ogródkiem działkowym.

Serdecznie dziękujemy za rozmo-
wę. Życzymy dalszych sukcesów 
zawodowych i raz jeszcze gratulu-
jemy tytułu Badacza Roku 2016! 

Redakcja
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W tegorocznym konkursie Projekt Roku organizowanym po raz siódmy 
przez Grupę Kapitałową PCC Rokita nagroda Badacza Roku została przyznana 
Tomaszowi Halamusowi. 

Projekt Roku/Project of the year/Projekt des Jahres

55

Czerwiec/June/Juni/2017



Researcher of the Year! 
Tomasz Halamus
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In this year's Project of the Year competition organised for the 7th time by the PCC Rokita 
Capital Group the award for the Researcher of the Year went to Mr Tomasz Halamus.

The title of the Researcher of the 
Year is a great honour. How do 
you feel about this title?
Initially I wanted to thank for the great 
honour of being awarded the Research-
er of the Year 2016. It is a great motiva-
tion to work harder and a great pleasure.

How many years have you worked 
for the PCC Group? How does 
your career look like? What do 
you do now?
I have work for the PCC Group since 
August 2009, initially as an R&D special-
ist, then in the technical support group 
for polyols (TS), now as a TS manager. 
For this period, I have been involved in 
and mainly dealing with polyols used 
in the manufacture of rigid foams and 
the broadly understood CASE indus-
try (coatings, adhesives, sealants, elas-
tomers). No less interesting is the work 
involved in things outside this group, 
ie. polyols for non-polyurethane applica-
tions (eg. lubricants).

Being aware of the needs of our cus-
tomers and working together with the 
customer for development through: 
meetings, technical discussions, solu-
tion suggestions and technological tri-
als, builds a strong relationship and 
trust between companies where we can 
invent solutions that benefit both us and 
the customer.

What do you like most while 
working with your team?
In research and technical support, in 
my opinion, the most important things 
are trust, reliability, the possibility to 
exchange thoughts openly (brainstorm-
ing), doing something new, connecting 
experiences in different fields (innova-
tion is interdisciplinary), being alert and 
open to new ideas.

Why the PCC Group?
Fantastic atmosphere, friendly people, 
focus on development and innovation. 
Although there is a lot of work, it brings 
a lot of satisfaction.

The greatest professional suc-
cess?
In my opinion, the biggest successes in-
clude the fact that I contributed to the 
development of products such as: Man-
nich polyols, polyesters, DMC polyols, 
Rokolub and others.

Plans for the coming years?
More intensive work on the develop-
ment of a specialised product portfolio 
in close cooperation with our customers.

Tomasz Halamus privately. What 
do you do after work?
In free time I deal with digital photogra-
phy, fishing, DIY and gardening.

We thank you very much for the 
talk. We wish you continued pro-
fessional success and once again 
congratulations for the Research-
er of the Year 2016 title!
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Der Titel „Forscher des Jahres“ 
ist eine große Auszeichnung. Wie 
fühlen Sie sich mit diesem Titel?
Zu Beginn möchte ich mich für die 
große Auszeichnung bedanken, die mir 
mit der Verleihung des Titels „Forscher 
des Jahres 2016“ zuteil wurde. Darüber 
habe ich mich riesig gefreut, und es 
mich motiviert zugleich, weiter hart zu 
arbeiten. 

Wie lange arbeiten Sie schon in 
der PCC-Gruppe? Wie sah Ihre 
berufliche Laufbahn aus? Womit 
beschäftigen Sie sich aktuell? 
Ich arbeite seit August 2009 bei der 
PCC-Gruppe. Anfangs war ich als 
F+E-Spezialist tätig, danach in der Ar-
beitsgruppe Technische Unterstützung 
(TS) für den Bereich Polyole und aktu-
ell als TS-Manager. Mein Aufgabenge-
biet waren von Anfang an hauptsäch-
lich Polyole für die Herstellung von 
Hartschaumstoffen und für CASE-An-
wendungen aller Art (Beschichtungen, 
Kleber, Dichtmittel, Elastomere). Nicht 
weniger interessant war allerdings auch 
die Arbeit an Anwendungen außerhalb 
dieses Gebiets, das heißt Polyole für 
Nicht-Polyurethan-Anwendungen (z. B. 
Schmiermittel). 

Wenn man mit den Anforderungen 
seiner Kunden durch gemeinsames 
Arbeiten an einem Entwicklungsziel, 
durch Begegnungen, technische Disk-
ussionen, Lösungsvorschläge und tech-
nologische Prüfungen intensiv ausein-
andersetzt, dann lassen sich eine starke 
Bindung und ein Vertrauensverhältnis 
zwischen Unternehmen aufbauen, in 
dessen Rahmen wir gemeinsam Lösun-
gen entwickeln können, die für uns und 
den Kunden von Vorteil sind. 

Was schätzen Sie besonders an 
Ihrem Team? 
In den Teams für Forschung und tech-
nische Unterstützung sind meiner 
Meinung nach folgende Dinge wichtig: 
Vertrauen zu haben, zuverlässig zu sein, 
die Möglichkeit zum offenen Gedank-
enaustausch (Brainstorming) zu haben, 
etwas Neues zu versuchen, Erfahrungen 
aus unterschiedlichen Gebieten zusam-
menzuführen (Innovationskraft ist inter-
disziplinär) und sensibel und offen für 
neue Ideen zu sein. 

Weshalb ausgerechnet die PCC-
Gruppe? 
Wegen der fantastischen Atmosphäre, 
der sehr netten Kollegen und der Fok-

ussierung auf Entwicklung und Innova-
tionen. Der Arbeitsaufwand ist enorm, 
aber die Befriedigung auch. 

Ihr größter beruflicher Erfolg? 
Zu meinen größten Erfolgen gehört 
meiner Meinung nach, dass ich zur Pro-
duktentwicklung z.B. von Mannich-, Pol-
yester- und DMC-Polyolen und Rokol-
ub-Schmierstoffen beitragen konnte. 

Ihre Pläne für die nächsten 
Jahre?
Eine intensivere Arbeit an der Entwick-
lung eines spezialisierten Produktport-
folios in enger Zusammenarbeit mit 
unseren Kunden.

Tomasz Halamus privat. Was tun 
Sie in Ihrer Freizeit? 
Meine Hobbys sind Digitalfotografie, 
Angeln, Heimwerken und Gärtnern. 

Vielen Dank für das Gespräch. 
Wir wünschen Ihnen weitere 
berufliche Erfolge und gratulier-
en nochmals zum Titel „Forscher 
des Jahres 2016“! 

In dem in diesem Jahr zum 7. Mal vom Konzern PCC Rokita durchgeführten Wettbewerb 
„Projekt des Jahres“ ging der Titel „Forscher des Jahres“ an Tomasz Halamus.

Unser Forscher des Jahres!
Tomasz Halamus 
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22
kwietnia ponad 
70 studentów 
Po l i t e c h n i k i 
Wrocławskiej 
wzięło udział 

w zorganizowanym przez firmę dniu 
otwartym. Po raz kolejny liczba chęt-
nych przekroczyła nasze oczekiwania 
i możliwości. W tym roku, w związku 
z dużym zainteresowaniem oraz silną 
promocją na uczelni, wydarzenie zostało 
zorganizowane dla studentów Wydziału 
Chemicznego, Elektrycznego oraz Ener-
getycznego. 

Wydarzenie rozpoczęliśmy od przywita-
nia gości oraz przedstawienia firmy, za-
sad rekrutacji, możliwości rozwoju oraz 
oferty dla studentów i absolwentów. Go-
ście zostali oficjalnie powitani przez Dy-
rektora Biura Bezpieczeństwa i Prewen-
cji Piotra Grobelnego oraz pracowników 
działu HR. W tej części wydarzenia 
studenci mogli również poznać naszych 
pracowników oraz posłuchać, na czym 

polega ich praca. Krótkie wykłady me-
rytoryczne zostały przygotowane przez 
Małgorzatę Kutę – technologa w Kom-
pleksie Polioli, oraz Martę Witkowską – 
technologa na Wydziale Produkcji Siar-
czanowanych. 

Po części prezentacyjnej i krótkim poczę-
stunku uczestnicy, wyposażeni w środki 
ochrony osobistej, zostali podzieleni na 
kilka grup i wyruszyli z technologami 
oraz specjalistami na poszczególne wy-
działy produkcyjne. Studenci ze wzglę-
du na różne kierunki studiów oraz zain-
teresowania naukowe zostali podzieleni 
na dwie grupy: chemiczną oraz technicz-
ną. Tego dnia mogli oni zobaczyć labo-
ratoria analityczne, spółki produkcyjne 
w PCC Rokita (Wydział Produkcji Po-
lioli, Wydział Elektrolizy oraz PCC Exol 
– Wydział Produkcji Siarczanowanych). 
Grupa techniczna została oprowadzona 
po całej firmie przez dyrektora technicz-
nego oraz kierowników poszczególnych 
wydziałów technicznych. 

Dzień Otwarty  
dla Studentów 

Kolejne spotkanie ze 
studentami za nami! 
W tym roku już po 
raz czwarty grupa 
studentów odwiedziła 
PCC w ramach Dnia 
Otwartego dla Studentów. 
Dla nich to świetna 
okazja, aby zobaczyć 
przemysł chemiczny 
w praktyce, a dla nas 
– kolejna okazja na 
spotkanie z potencjalnymi 
pracownikami! 
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Tradycyjnie wycieczki cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem i robiły 
szczególne wrażenie na studentach. Od-
biór studentów był bardzo pozytywny, 
co najlepiej odzwierciedlają ich opinie.

Wszystkim zaangażowanym w organiza-
cję Dnia Otwartego dla Studentów ser-
decznie dziękujemy za poświęcony czas!

W przyszłym roku na pewno po-
wtórzymy to wydarzenie! 

Karolina Kokocińska
Specjalista ds. Personalnych 

 
Moim zdaniem Dzień Otwarty dla Studentów to była najlepsza opcja spędze-
nia soboty. Organizacja całego spotkania i zwiedzania była na bardzo wyso-
kim poziomie, począwszy od bardzo miłego gestu, jakim jest zorganizowanie 
transportu do i z Brzegu Dolnego.

Po przyjechaniu na miejsce bardzo miłym zaskoczeniem był dla mnie zarówno 
poczęstunek, upominki, jak i – co ważniejsze – troska o nasze bezpieczeństwo 
oraz przygotowanie merytoryczne do dalszego zwiedzania. Był to mój pierwszy 
udział w dniu otwartym, biorąc pod uwagę takie duże firmy, i mogę definityw-
nie stwierdzić, że poprzeczka postawiona została wysoko. 

Jak dla mnie – studenta Wydziału Mechanicznego – najciekawsza zdecydo-
wanie była atmosfera stworzona podczas spotkania. Czułem się świetnie przez 
cały czas (mimo niesprzyjającej pogody), a prowadzący byli życzliwi, odpowia-
dali na każde pytanie i starali się, w miarę możliwości, rzeczywiście przekazać 
nam coś ciekawego. Ekstrapolując te odczucia dalej, odniosłem wrażenie, że 
praca w Grupie PCC może być ciekawym i cennym doświadczeniem. 
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O
n 22 April, more than 70 
students from Wrocław 
University of Science and 
Technology took part in 
the Open Day organised 

by the company. Once again the num-
ber of visitors exceeded our expecta-
tions and capabilities. This year, due to 
high interest and strong promotion at 
the university, the event was organised 
for students of chemistry, electrical en-
gineering and mechanical and power 
engineering faculties.

The event started with greeting guests 
and presenting the company, recruit-
ment rules, development opportunities 

and offers for students and graduates. 
The guests were officially welcomed by 
the Director of the Safety and Preven-
tion Office - Piotr Grobelny and HR 
employees. In this part of the event, stu-
dents could also meet our staff and lis-
ten to what their work is all about. Short 
lectures were prepared by Małgorzata 
Kuta - a technologist at Polyols Business 
Unit and Marta Witkowska - a technolo-
gist at the Faculty of Sulphated Produc-
tion.

After the presentation part and little 
refreshment, the participants, equipped 
with personal protective equipment, 
were divided into several groups and set 

out with the technologists and special-
ists for the respective production depart-
ments. Students due to different fields 
of studies and scientific interests were 
divided into two groups: chemical and 
technical. On this day they were able to 
see analytical laboratories, production 
companies at PCC Rokita (Polyols pro-
duction unit, Electrolysis unit and PCC 
Exol - Sulphated production unit). The 
Technical Group was guided by the 
Technical Director and the Heads of 
Technical Departments throughout the 
company.

Another meeting with students is over! This year,  
for the fourth time, a group of students visited PCC  
as part of a students’ open day. It's a great opportunity for 
them to see chemical industry in practice and for us another 
opportunity to meet prospective employees!

Open Day  
for students at PCC
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Eine weitere Begegnung mit Studenten liegt hinter uns. Bereits zum vierten Mal  
veranstaltete PCC in diesem Jahr einen Tag der Offenen Tür für Studierende. Für sie war  
das eine hervorragende Gelegenheit, die chemische Industrie in der Praxis zu erleben,  
für uns eine weitere Gelegenheit zur Begegnung mit potenziellen Mitarbeitern! 

Tag der Offenen Tür für Studenten  
bei PCC 

A
n dem Tag der Offenen 
Tür am 22. April nahmen 
mehr als 70 Studierende der 
Technischen Hochschule 
Wrocław teil. Auch diesmal 

überstieg die Zahl der Interessenten 
unsere Erwartungen und Kapazitäten. 
Wegen des großen Interesses und der 
intensiven Werbung an der Hochschule 
konnten in diesem Jahr Studierende der 
Fakultäten Chemie, Elektrotechnik und 
Energietechnik an der Veranstaltung 
teilnehmen. 

Zu Beginn der Veranstaltung begrüßten 
wir die Teilnehmer und stellten unser 
Unternehmen, seine Einstellungsregeln, 
die Entwicklungsmöglichkeiten und 
das Angebot für Studierende und Ab-
solventen vor. Die offizielle Begrüßung 
der Gäste erfolgte durch den Direktor 
der Abteilung Sicherheit und Präven-
tion, Pior Grobelny, und Mitarbeiter 
der Personalabteilung. In diesem Teil 
der Veranstaltung konnten die Studie-
renden auch einige unserer Mitarbeiter 
und deren Arbeitsinhalte kennenlernen. 

Kurze Fachvorträge hielten Małgorzata 
Kuta, Technologin des Produktionsbe-
reichs Polyole, und Marta Witkowska, 
Technologin im Produktionsbereich 
Sulfonierung. 

Nach dem Präsentationsteil und einem 
kurzen Imbiss wurden die Teilnehmer 
mit persönlicher Schutzausrüstung aus-
gestattet und in mehrere Gruppen auf-
geteilt, um mit den Technologen und 
Spezialisten die einzelnen Produktions-
bereiche zu besichtigen. Die Studieren-
den wurden je nach Studienrichtung 
und wissenschaftlichem Interesse in 
eine Chemie- und eine Technikgruppe 
aufgeteilt. Die Studierenden konnten an 
diesem Tag die Analyselabors und Pro-
duktionsgesellschaften von PCC Rokita 
(Produktionsabteilungen Polyole und 
Elektrolyse) und von PCC Exol (Produk-
tionsbereich Sulfonierung) besichtigen. 
Die Technikgruppe wurde durch den 
Technikdirektor und die Leiter der ein-
zelnen technischen Abteilungen durch 
das gesamte Unternehmen geführt. 
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W
arsztat dla Wydziału Chemicznego został 
poprowadzony przez Dyrektora Badań 
i Rozwoju Igora Korczagina. Tematem spo-
tkania było „Statystyczne planowanie eks-
perymentów”. Podczas warsztatów uczest-

nicy dowiedzieli się, na czym polega technika planowania 
eksperymentów, oraz poznali podstawowe plany ekspe-

rymentalne. Kolejny warsztat został zorganizowany dla 
studentów Wydziału Chemicznego oraz Elektrycznego. 

Prelegentami byli Jakub Szachta – Kierownik Wydzia-
łu Elektrycznego w spółce LabMatic, oraz Grzegorz 

Sitkiewicz – Zastępca Kierownika na Wydziale Pro-
dukcji Elektrolizy. Temat warsztatu: „Elektroliza 

PCC Rokita – tutaj Chemik spotyka Elektryka”, 
przyciągnął wielu chętnych. Podczas warsztatu 

przeprowadzone zostały doświadczenia elek-
tryczne oraz eksperymenty chemiczne. Stu-

denci poznali również proces elektrolizy 
wody i solanki. 

Warsztaty były świetną okazją do pro-
mocji Grupy PCC jako przyszłościo-

wego i rozwojowego miejsca pracy. 
Dzięki nim studenci poznali spe-

cyfikę pracy w poszczególnych 
działach. Warsztatom towarzy-

szyła bardzo dobra atmosfe-
ra i pozytywne nastawienie 

uczestników. W przyszłym 
roku planujemy powtórzyć 

to wydarzenie. 

Karolina Kokocińska
Specjalista 

ds. Personalnych

CaseWeek
   merytoryczne warsztaty 

 dla studentów
CaseWeek to warsztaty w formie case study, 

przeprowadzane przez ekspertów z wiodących na rynku 
przedsiębiorstw. Grupa PCC cyklicznie bierze udział 

w tym wydarzeniu. W tym roku przeprowadziliśmy 
warsztaty merytoryczne dla studentów Wydziału 

Chemicznego oraz Wydziału Elektrycznego 
Politechniki Wrocławskiej. 
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CaseWeek
   merytoryczne warsztaty 

 dla studentów

E
N

G
D

E

T
he workshop for the Faculty of 
Chemistry was led by the Re-
search and Development Di-
rector - Igor Korczagin (Ph.D). 
The topic was "Statistical 

planning of experiments". During the 
workshop participants learned about 
the technique of experiment planning 
and got to know basic experimental 
plans. Another workshop was organised 

for students of the Faculty of Chemistry 
and Electrical Engineering. The speak-
ers were Jakub Szachta - the Head of 
the Electrical Department at LabMatic 
and Grzegorz Sitkiewicz - the Deputy 
Manager at the Faculty of Electrolysis 
Production. The subject of the work-
shop "PCC Rokita Electrolysis - where 
a Chemist meets an Electrician" attract-
ed many interested listeners. During 

the workshop, there were conducted 
electrical and chemical experiments. 
Students also learned the process of 
water and brine electrolysis. Workshops 
were a great opportunity to promote the 
PCC Group as a forward-thinking and 
growth-oriented workplace. We already 
plan to repeat this event next year.

D
er Workshop für die Che-
mische Fakultät wurde von 
F+E-Direktor Igor Korcza-
gin durchgeführt. Das The-
ma lautete „Statistische 

Planung von Experimenten“. Bei den 
Workshops erfuhren die Teilnehmer, 
worum es bei der Experimentplanungs-
technik geht, und lernten grundlegen-
de Experimentierpläne kennen. Ein 
weiterer Workshop wurde für die Stu-
dierenden der Fakultäten Chemie und 
Elektrotechnik organisiert. Dozenten 
waren Jakub Szachta, Leiter der Abtei-
lung Elektrotechnik bei Labmatic, und 
Grzegorz Sitkiewicz, stellvertretender 
Produktionsleiter der Elektrolyseanla-
ge. Das Thema des Workshops: „Die 
Elektrolyseanlage von PCC Rokita – 

Treffpunkt von Chemiker und Elektri-
ker“ zog viele Interessierte an. Bei dem 
Workshop wurden elektrische Versuche 
und chemische Experimente durchge-
führt. Die Studierenden lernten außer-
dem den Elektrolyseprozess von Wasser 
und Sole kennen. 

Die Workshops waren eine hervorragen-
de Gelegenheit, um für die PCC-Grup-
pe als zukunftsorientierten Arbeitsplatz 
mit Entwicklungsperspektive zu werben. 
Für das kommende Jahr planen wir eine 
Neuauflage dieser Veranstaltung. 

Case Week is a case study workshop conducted  
by experts from leading market companies. The PCC Group 
is regularly involved in this event. This year, we conducted 
qualitative workshops for students of the Faculty  
of Chemistry and Electrical Engineering of Wrocław 
University of Science and Technology.

Bei der Case Week handelt 
es sich um Workshops, 
bei denen Experten 
aus marktführenden 
Unternehmen Fallstudien 
behandeln. Die PCC-
Gruppe nimmt an dieser 
Veranstaltung regelmäßig 
teil. In diesem Jahr führten 
wir Fach-Workshops für 
Studierende der Fakultäten 
Chemie und Elektrotechnik 
der Technischen Hochschule 
Wrocław durch. 

Case Week  
- qualitative workshop  
for students

Case Week – ein Fach-Workshop  
für Studenten
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Nielimitowane korzystanie z karty Umożliwia korzystanie  
z karty raz dziennie

Umożliwia korzystanie z obiektów 
sportowych 8 razy w miesiącu

Dostęp do prawie 4000 punktów 
sportowych na terenie całej Polski

Dostęp do prawie 1400 punktów 
sportowych na terenie całej Polski

Dostęp do prawie 1300 punktów 
sportowych na terenie całej Polski

Możliwość korzystania  
z 25 dyscyplin sportowych Bez szkół Jogi i Tańca Możliwość korzystania z ponad  

20 dyscyplin sportowych

Wszystkie dyscypliny Możliwość korzystania z prawie  
25 dyscyplin sportowych

Bez tańca, jogi, ścianki wspinaczko-
wej, aqua areobicu, groty solnej  
i sztuk walki

Dostęp do platformy zakupowej  
Multibenefit bez dodatkowych kosztów

Dostęp do platformy zakupowej  
Multibenefit bez dodatkowych kosztów

Dostęp do platformy zakupowej  
Multibenefit bez dodatkowych kosztów

Nasi pracownicy stawiają 
na dobrą formę!
Program funkcjonuje w firmie już od dwóch lat i cieszy się ogromną popularnością 
wśród naszych pracowników. Korzystamy z różnych form aktywności: siłowanie, 
fitness, basen, taniec, tenis, joga, wspinaczka… i wiele innych! Z programu może 
skorzystać każdy pracownik Grupy PCC zatrudniony w oparciu o umowę o pracę. 

N
asi pracownicy mają do wyboru 3 karty. Dla największych fanów sportu 
są karty MultiSport Plus z nielimitowanym czasem przeznaczonym na 
zajęcia sportowe lub karty MultiSport Classic umożliwiające wejście na 
dany obiekt raz dziennie. Dla osób, które dysponują mniejszą ilością 
czasu idealnym rozwiązaniem jest karta MultiSport Active, która ofe-

ruje wejście na dane obiekty sportowe 8 razy w miesiącu. 

Karty dla pracowników są dofinansowane przez PCC. Zapisy na kartę przyjmowane 
są do 16 – tego każdego miesiąca. Opłata za kartę pobierana jest co miesiąc w wy-
nagrodzenia. 

Karolina Kokocińska 
Specjalista ds. Personalnych

Our employees  
want to be fit!
The program has been working in our 
company for two years and has been very 
popular among our employees. We use 
various activities: gym, fitness, swimming, 
dancing, tennis, yoga, rock climbing… and 
many more!

Unsere Mitarbeiter wollen 
gut in Form sein!
Das Programm läuft in unserem 
Unternehmen bereits seit zwei Jahren und 
ist bei unseren Mitarbeitern äußerst beliebt. 
Zu den Sportarten des Programms gehören 
Wrestling, Fitness, Schwimmen, Tanzen, 
Tennis, Yoga, Klettern… und viele andere!

CENNIK:
MultiSport Plus: 89 PLN
MultiSport Classic: 76 PLN
MultiActive: 46 PLN

Chcesz się zapisać?  
Masz dodatkowe pytania? Odwiedź stronę 
benefitsystem.pl lub sprawdź bezpośrednio 
w dziale personalnym:  
karolina.kokocinska@pcc.eu
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Ty i PCC 
– związek z przyszłością!

Targi pracy, spotkania 
na uczelni, wykłady 
promocyjne dla 
studentów, wycieczki po 
spółkach z Grupy PCC, 
spotkania z samorządem 
studenckim, promocja 
programu stypendialnego 
na Politechnice 
Wrocławskiej oraz 
Śląskiej. Poprzez te i inne 
wydarzenia promowaliśmy 
Grupę PCC jako 
atrakcyjnego pracodawcę 
i budowaliśmy silną markę 
wśród studentów oraz 
absolwentów. 

M
 arzec był czasem inten-
sywnej promocji. Nasze 
działania rozpoczęliśmy 
od corocznego mara-
tonu targów pracy na 

uczelniach oraz podczas wydarzeniach 
zewnętrznych. Cel został osiągnięty – 
nasze stoiska cieszyły się ogromnym za-
interesowaniem studentów. W przecią-
gu kilku dni otrzymaliśmy kilkaset CV 
kandydatów na praktyki, staże oraz do 
pracy. W pierwszy dzień Targów Pracy 
na Politechnice Wrocławskiej rozeszły 
się wszystkie miejsca przewidziane na 
Dzień Otwarty dla Studentów. Nawią-
zaliśmy relacje i kontakt z naszymi po-
tencjalnymi współpracownikami oraz 
organizacjami studenckimi. Uczestni-
czyliśmy w Targach Pracy na Politech-
nice Wrocławskiej, Politechnice Śląskiej, 
Uniwersytecie Wrocławskiem, targach 
Career Expo oraz Campus Recruit-
ment. W targach oprócz pracowników 
działu HR uczestniczyli nasi stypendy-

ści, którzy promowali ofertę programu 
stypendialnego. Nasze stoisko charakte-
ryzowała przede wszystkim pozytywna 
energia i duża dawka poczucia humoru. 

Oprócz targów aktywnie uczestniczy-
liśmy również w spotkaniach na uczel-
niach, podczas których prezentowali-
śmy możliwości rozwoju w Grupie PCC. 
Promowaliśmy program stypendialny, 
program praktyk letnich oraz programy 
stażowe dla chemików w działach han-
dlowych i technologicznych. 

W ramach promocji Grupy PCC zor-
ganizowaliśmy wraz z Samorządem 
Studenckim Politechniki Wrocławskiej 
spotkanie dla studentów w ramach cy-
klu wydarzeń „Co mnie czeka po stu-
diach?”. Podczas spotkania towarzyszył 
nam Łukasz Bartnicki – uczestnik pro-
gramu stypendialnego i absolwent Po-
litechniki Wrocławskiej. Podczas warsz-
tatu przybliżyliśmy studentom to, czym 

zajmuje się firma, jakie oferty pracy kie-
rujemy do absolwentów, jak przebiega 
proces rekrutacyjny oraz jak wyglądała 
ścieżka kariery absolwentów Politechni-
ki Wrocławskiej. 

W tym roku zorganizowaliśmy również 
cykl wycieczek dla studentów oraz kół 
naukowych. Jest to najlepsza okazja 
do tego, aby studenci zobaczyli, czym 
zajmujemy się na co dzień oraz jak wy-
gląda praca w poszczególnych działach. 
Podczas wycieczek prezentujemy nasze 
laboratoria, wydziały produkcyjne oraz 
działy R&D. 

Na tym nie kończymy! Działania zwią-
zane z naszą aktywnością na uczelniach 
i studentami będą kontynuowane przez 
cały rok! 

Karolina Kokocińska
Specjalista ds. Personalnych
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You and PCC 
- relation with perspective!

Job fairs, meetings at the university, lectures for students, trips to the PCC Group, meetings 
with the students government, promotion of the scholarship programme at Wrocław University 
of Science and Technology and Silesian University of Technology. Through these and other 
events, we have promoted the PCC Group as an attractive employer and built a strong brand 
among students and graduates.

M
 arch was a time of in-
tensive promotion. We 
started our activities with 
the annual Job Fairs Mar-
athon and Career Days 

at higher schools and during outside 
events. Our goal was achieved - our 
stands enjoyed great interest from stu-
dents and we received many questions 
from them. Within few days we received 
several hundred of CVs for internships, 
scholarships and job applicants. On the 
first day of the Fairs at Wrocław Univer-
sity of Science and Technology all the 
places for the open day were taken. We 
established relationships and contacts 
with our potential collaborators and 
student organisations. We participated 
in the Job Fairs at Wrocław Universi-
ty of Science and Technology, Silesian 
University of Technology, the University 
of Wrocław, Career Expo and Campus 

Recruitment. At the fair, in addition 
to the HR staff there were also present 
our scholars who promoted the offer of 
the scholarship programme. Our stand 
characterised by positive energy and 
a high dose of sense of humour. Apart 
from the Fairs, we actively participated 
in the meetings at the University, during 
which we presented development op-
portunities in the PCC Group. We pro-
moted the Scholarship Programme, the 
Summer Internship Programme and 
the Trainee Programme for chemists in 
sales and technology departments.

As part of the promotion of the PCC 
Group, we organised together with the 
Student Government the meeting for 
students in the cycle "What can I do after 
studies". The meeting was accompanied 
by Łukasz Bartnicki, a participant in the 
scholarship programme and a graduate 

of Wrocław University of Science and 
Technology. During the workshop we 
presented students what the activities 
of our company, what job offers we di-
rect for graduates, how the recruitment 
process looks like and what is the career 
path of graduates of Wrocław University 
of Science and Technology.

This year we also organised a series of 
trips for students and scientific circles. 
This is the best opportunity for students 
to see what we do on a daily basis and 
how we work in each department. Dur-
ing the tours we present our laborato-
ries, production departments and R&D 
departments.

We do not stop here! The issues related 
to our activities at universities and with 
students will continue throughout the 
year!

During the tours 
we present our 

laboratories, 
production 

departments and 
R&D departments
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PCC und Du 
– eine Verbindung mit Zukunft!

Jobmesse, Begegnungen an der Hochschule, Präsentationsvorträge für Studierende, 
Exkursionen zur PCC-Gruppe, Begegnungen mit der studentischen Selbstverwaltung 
und Werbung für das Stipendienprogramm an den Technischen Hochschulen Wrocław 
und Gliwice. Durch diese und andere Veranstaltungen haben wir für die PCC-Gruppe als 
attraktiven Arbeitgeber geworben und bei den Studierenden und Absolventen ein starkes 
Image aufgebaut. 

M
ärz haben wir kräftig die 
Werbetrommel gerührt. 
Unsere Arbeit begann 
mit dem alljährlichen 
Jobmesse-Marathon und 

den Karrieretagen an den Hochschulen 
sowie externen Veranstaltungen. Das 
Ziel wurde erreicht – unsere Stände 
stießen bei den Studierenden auf großes 
Interesse, und sie kamen mit vielen Fra-
gen auf uns zu. Im Laufe weniger Tage 
trafen einige hundert Lebensläufe von 
Bewerbern für bezahlte und unbezahlte 
Praktika sowie für freie Stellen bei uns 
ein. Am ersten Tag der Messe an der 
Technischen Hochschule Wrocław wur-
den alle Plätze für den Tag der Offenen 
Tür vergeben. Wir konnten Kontakte 
mit unseren potenziellen Mitarbeitern 
und den studentischen Organisationen 
anknüpfen. Wir nahmen an den Job-
messen an der Technischen Hochschule 
Wrocław und der Technischen Hoch-
schule Gliwice, der Universität Wrocław 
sowie an den Messen Career Expo und 
Campus Recruitment teil. Außer Mit-

arbeitern der Personalabteilung waren 
an den Messebesuchen auch unsere Sti-
pendiaten beteiligt, die Werbung für das 
Stipendienprogramm machten. Kenn-
zeichnend für unseren Stand waren vor 
allem viel positive Energie und Humor.

Außer der Messe beteiligten wir uns 
auch aktiv an Begegnungen an den 
Hochschulen, auf denen wir die Ent-
wicklungsmöglichkeiten der PCC-Grup-
pe präsentierten. Dabei bewarben wir 
unser Stipendienprogramm, das Som-
mer-Praktikumsprogramm und das Jah-
res-Praktikumsprogramm für Chemiker 
in den Abteilungen Kaufmännisches 
und Technologie. 

Um für die PCC-Gruppe zu werben, ver-
anstalteten wir gemeinsam mit der Stu-
dentischen Selbstverwaltung für die Stu-
denten eine Veranstaltung im Rahmen 
der Reihe „Was erwartet mich nach dem 
Studium“. Bei den Veranstaltungen 
begleitete uns Łukasz Bartnicki, Teil-
nehmer des Stipendienprogramms und 

Absolvent der Technischen Hochschule 
Wrocław. Bei dem Workshop informier-
ten wir die Studierenden, womit sich 
unser Unternehmen beschäftigt, welche 
Stellenangebote wir für Absolventen ha-
ben, wie der Einstellungsprozess abläuft 
und welche Laufbahn Absolventen der 
Technischen Hochschule Wrocław bei 
uns eingeschlagen haben. 

In diesem Jahr organisierten wir dar-
über hinaus eine Exkursionsreihe für 
Studierende und Lernkreise. Das ist die 
beste Gelegenheit für die Studierenden, 
einmal zu sehen, womit wir uns tagtäg-
lich beschäftigen und wie die Arbeit in 
den einzelnen Abteilungen aussieht. Bei 
den Exkursionen präsentieren wir un-
sere Labors, Produktionsbereiche und 
F+E-Abteilungen. 

Das ist jedoch noch nicht alles! Unsere 
Arbeit an den Hochschulen und mit den 
Studierenden geht das ganze Jahr hin-
durch weiter.
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Powoli zbliżamy się do końca 
realizacji programu stypendialnego. 
Jak oceniacie ten czas i jak 
wygląda realizacja Waszych prac 
magisterskich?

Michał: Ostatni rok, a w szczególności 
ostatnie miesiące, to okres intensywnej 
pracy. Jestem jednak dumny z tego, że 
udało mi się sprostać niełatwemu zada-
niu, i ze spokojem mogę powiedzieć, że 
zrobiłem duże postępy w realizacji pracy 
magisterskiej. Do zakończenia projektu 
pozostały mi do przeprowadzenia już je-
dynie ostatnie badania. 
Iga: Czas spędzony w PCC w ramach 
programu stypendialnego oceniam bar-
dzo pozytywnie. Podczas realizacji pracy 
magisterskiej miałam możliwość współ-
pracy ze specjalistami z wielu dziedzin, 
co stanowi bezcenne doświadczenie. Na-
uczyłam się bardzo dużo, a realizowane 
przeze mnie zagadnienie powoli zbliża 
się ku końcowi. W maju będę mogła oce-
nić efekty działań i dokończyć ostatnie 
rozdziały pracy magisterskiej.
Klaudia: Udział w programie sty-
pendialnym PCC Rokita pozwolił mi 
na rozwijanie swoich pasji związanych 
z chemią. Dzięki pracy we współcze-

snym laboratorium R&D Spółki EXOL 
poznałam, jak wygląda zastosowanie 
wiedzy w przemyśle chemicznym, któ-
rą nabyłam podczas studiów. Ponadto 
współpraca ze specjalistami pomogła mi 
w przeprowadzeniu badań, a następnie 
w profesjonalnym napisaniu pracy ma-
gisterskiej. 

Czym w Twojej ocenie różni się 
praca w przemyśle od pracy na 
uczelni w laboratorium  
badawczym?

Wojtek: Przede wszystkim praca 
w przemyśle wymaga dużo większej 
wszechstronności. Poza umiejętnościami 
dotyczącymi jakichś zjawisk fizycznych 
czy chemicznych, znajomości aparatury 
trzeba brać też pod uwagę kwestie finan-
sowe, prawne czy bezpieczeństwa pracy. 
A co najważniejsze, trzeba poznać od 
podstaw wszystkie procedury obowiązu-
jące w zakładzie, do których należy się 
potem stosować. Praca jest bardziej usys-
tematyzowana. Nie ma miejsca na zbyt 
wiele rozważań teoretycznych, najlepiej 
jeżeli działania są tanie i skuteczne.

Program stypendialny  
– posumowanie

Zbliża się koniec 
obecnej edycji programu 
stypendialnego. 
Jesteśmy w trakcie 
rekrutacji i promocji 
do kolejnej edycji. Nasi 
stypendyści kończą 
swoje prace dyplomowe 
i powoli przygotowują 
się do obrony, 
dlatego poprosiłam 
ich o podsumowanie 
dotychczasowych prac 
i wrażeń ze współpracy 
z Grupą PCC. 
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Kasia: Ze swojej perspektywy mogę 
porównać pracę w badawczym labo-
ratorium uczelnianym i laboratorium 
przemysłowym. Myślę, że przede wszyst-
kim w przemyśle prowadzi się badania 
w celu wykorzystania wyników do roz-
wiązania konkretnego problemu lub 
wdrożenia nowych technologii w nieda-
lekiej przyszłości. Natomiast uczelnie 
nie muszą być zależne od popytu i, je-
śli tylko mają możliwości aparaturowe, 
posiadają większy wybór dotyczący te-
matyki badawczej, jednak między uzy-
skaniem wyników a wykorzystaniem 
ich w rzeczywistości jest dużo dłuższa 
droga. Obie prace uważam za ciekawe 
i istotne.

Czego nowego dowiedziałeś się 
podczas realizacji stażu?

Michał: Współpracując z PCC, mo-
żemy jeszcze w trakcie studiów zdobyć 
cenne doświadczenie oraz zapoznać się 
z funkcjonowaniem zakładu. Dodatko-
wym atutem jest napisanie pracy dy-
plomowej o charakterze praktycznym. 
Tematy, które realizujemy, nie odbiega-
ją od specyfiki pracy zakładu, często po-
szukujemy nowych rozwiązań, których 
celem jest optymalizacja istniejących 
procesów, poprawa właściwości goto-
wych wyrobów czy też otrzymanie no-
wych produktów, oczywiście o lepszych 
właściwościach i potencjalnym zastoso-
waniu na skalę przemysłową.
Kasia: Nauczyłam się obsługiwać apa-
raturę stosowaną w przemyśle, z któ-
rą nigdy nie spotkałam się na uczelni, 
i nie tylko samodzielnie wykonywałam 
swoje badania, ale również przyjrzałam 
się pracy specjalistów w dziale rozwoju, 
dowiadując się z pierwszej ręki, w jakich 
kierunkach aktualnie skłania się prze-
mysł surfaktantów. Uważam to za cenne 
doświadczenia.
Iga: W tym momencie mogłabym stwo-
rzyć długą listę odnoszącą się do zdoby-
tej wiedzy i doświadczenia. Mogłabym 
pisać o tym, jak poszerzyłam swoją wie-
dzę z dziedziny inżynierii procesowej, 
jak zmieniło się moje podejście do nowo-
czesnych metod doskonalenia produkcji. 
Uważam jednak, że najcenniejszym jest 
możliwość weryfikacji wiedzy zdobywa-
nej na studiach z jej praktycznym zasto-
sowaniem w przemyśle. Dzięki stażowi, 
po zakończeniu studiów, będę mogła 
bez obaw rozpocząć karierę zawodową.

Co jest dla Was najcenniejsze,  
co zyskujesz dzięki stażowi w PCC?

Szymon: Przede wszystkim możliwość 
realizacji pracy magisterskiej na ciekawy 
temat związany z przemysłem, który jest 

dobrym sposobem na zdobycie wiedzy 
praktycznej oraz możliwością zgłębienia 
interesującej mnie tematyki w oparciu 
o rozwiązania wykorzystywane obecnie 
w przemyśle. Po drugie jest to świetna 
okazja do tego, żeby oswoić się zarówno 
z otoczeniem, zakładem, jak i ludźmi, 
przez co po zakończeniu stażu w raczej 
płynny sposób można kontynuować 
swoją przygodę z zakładem. Po trzecie 
podczas stażu mamy możliwość pozna-
nia podstawowych informacji, w moim 
przypadku o zakładowej sieci elektro-
energetycznej, przez co po jego zakoń-
czeniu możemy być już w jakiś sposób 
„użyteczni” oraz pomóc przy realizacji 
zadań danego działu, skraca się czas 
adaptacji i jesteśmy już o krok dalej niż 
w przypadku, gdybyśmy zaczynali naszą 
przygodę od zera.
Klaudia: Udział w programie stypen-
dialnym Grupy PCC Rokita to jedna 
z najlepszych decyzji podjętych podczas 
toku studiów. Już w trakcie nauki zdo-
byłam doświadczenie niezbędne do dal-
szej pracy w PCC. Dodatkowo przebyte 
szkolenia podniosły moje kwalifikacje, 
co daje mi przewagę na rynku pracy.

Jakie plany wiążesz z PCC po  
zakończeniu stypendium?

Mikołaj: Chciałbym przejść płynnie 
do pracy w Spółce, w której realizuję 
program stypendialny. Interesuje mnie 
praca w dziale handlowym. 
Michał: Niewątpliwie perspektywa 
podjęcia pracy tuż po ukończeniu stu-
diów jest dużym atutem programu sty-
pendialnego. Jeszcze w trakcie trwania 
programu mogliśmy zwiedzić zakład 
oraz zapoznać się z różnymi stanowi-
skami pracy. Jestem przekonany, że 
każdy z nas bez trudu odnajdzie miejsce 
w PCC, w którym będzie mógł spełniać 
się zawodowo.
Wojtek: Chcę zostać w tutaj w pracy, 
uczyć się, rozwijać i przyczynić do roz-
woju PCC. To jest bardzo interesujące 
miejsce do pracy, które daje możliwość 
wykazania się na wiele różnych sposo-
bów i one wszystkie łączą się tu w jed-
ną całość. Uważam, że to zdecydowanie 
najlepsze miejsce dla inżyniera chemika 
do zdobycia i wykorzystania swojego do-
świadczenia. 

Dziękujemy za rozmowę i trzymamy 
kciuki za realizację planów związanych 
z pracą magisterską oraz dalszym roz-
wojem. 

Karolina Kokocińska
Specjalista ds. Personalnych 
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We are slowly coming to the end of 
the scholarship programme. How 
can you summarise this time and 
how do your MSc theses look like?

Michał: Last year, and especially last 
months, was a period of intensive work. 
But I am proud that I have managed to 
meet this difficult task and I can calmly 
say that I have made great progress in 
my MSc thesis. There are last researches 
left to finish my project. 
Iga: The time I have spent at PCC as 
part of the scholarship programme is 
very positive. During writing my the-
sis I had the opportunity to work with 
specialists from many fields, which is 
a priceless experience for me. I have 
learned a lot and the issues carried out 
by me are slowly coming to an end. In 
May, I will be able to evaluate the effects 
of the activities and complete the last 
chapters of the MSc thesis.
Klaudia: Participation in the PCC 

Rokita scholarship programme allowed 
me to develop my passion for chemistry. 
Due to work in the modern R&D labo-
ratory of EXOL I have learned how to 
apply the knowledge I acquired during 
my studies in the chemical industry. In 
addition, the cooperation with special-
ists helped me to carry out research and 
then to write professional thesis.

What, in your opinion, is the 
difference between work in industry 
and university work in a research 
lab?

Wojtek: First of all, work in the indus-
try requires a lot of versatility. In addi-
tion to the physical and chemical skills 
or the knowledge about the equipment, 
financial, legal and safety issues must 
be taken into account. And most impor-
tantly, you must learn from scratch all 
the existing procedures to follow them. 
Work is more systematised. There is no 

The end of the current 
edition of the scholarship 
programme is coming. 
We are in the process of 
recruitment and promotion of 
the next edition. Our current 
scholars are finishing their 
theses and slowly preparing 
for defence and that is why 
I asked them to summarise 
their work and experience 
with the PCC team.

Scholarship programme
summary 

Sprawy Personalne/Personal Matters/Personelles

70

PCC Chem News



Scholarship programme
summary 

place for too much theoretical reflection, 
the best situation is when activities are 
cheap and effective.
Kasia: From my perspective, I can com-
pare work in a research university and 
industrial laboratories. I think first and 
foremost the industry is conducting re-
search to use results to solve a particular 
problem or implement new technologies 
in the near future. Universities, however, 
do not have to depend on demand and, 
if they have the equipment, they have 
more choice in terms of research. How-
ever, there is much longer way between 
getting results and using them in reality. 
Both kinds of work I find interesting and 
important.

What did you learn from  
the internship?

Michał: Working with PCC during 
studies we can gain valuable experi-
ence and familiarise ourselves with the 
functioning of the plant. An addition-
al advantage is the possibility to write 
a practical MSc thesis. The topics we 
pursue do not differ from the specifics 
of the work of the plant, we often seek 
new solutions which aim at optimising 
existing processes, improving the prop-
erties of finished products, or getting 
new products, of course, with better 
properties and potential applications on 
an industrial scale.
Kasia: I have learned to operate in-
dustry equipment that I have never met 
at the university and I did not only do 
my own research, but also looked at 
the work of development specialists, 
learning firsthand in what direction the 

surfactant industry is currently going. 
I think it is a really valuable experience.
Iga: At this point I could make a long 
list of new knowledge and experience. 
I could write about how I broadened 
my knowledge of process engineering or 
how my approach to modern production 
methods has changed. However, I think 
the most valuable is the ability to verify 
the knowledge gained during my studies 
with its practical application in industry. 
Due to the internship after graduation, 
I will be able to start my career without 
any worries.

What is the most valuable to you, 
what do you gain from the  
internship at PCC?

Szymon: First and foremost, the op-
portunity to pursue a master's thesis on 
an interesting topic related to industry, 
which is a good way to gain practical 
knowledge and the opportunity to deep-
en my interest in the subject based on 
solutions currently used in industry. 
Secondly, it is a great opportunity to get 
acquainted with both the environment, 
the company and the people, so that af-
ter completing the internship you can 
easily continue your adventure with the 
company. Thirdly, during the scholar-
ship, we have the opportunity to know 
the basic information, in my case about 
the company's electric power network, 
so after finishing the programme we can 
already be somehow "useful" and help 
with the tasks of a given department. 
The adaptation time is reduced and 
we are one step further than in case we 
started our adventure from 0.

Klaudia: The participation in the PCC 
Rokita scholarship programme is one 
of the best decisions I have taken dur-
ing my studies. Already in the course 
of learning, I gained the necessary ex-
perience to continue my work at PCC. 
In addition, the trainings I had have in-
creased my qualifications, and this gives 
me the edge in the job market. 

What plans do you have with PCC  
after the scholarship ends?

Mikołaj: I would like to go smoothly to 
work in the company where I do my the 
scholarship programme. I am interested 
in working in the sales department.
Michał: Undoubtedly the prospect of 
getting a job right after graduation is 
a big advantage of the scholarship pro-
gram. During the program we were able 
to visit the plant and get acquainted 
with different positions. I am convinced 
that each of us will easily find a place in 
PCC where he/she will be able to devel-
op professionally.
Wojtek: I want to stay here at work, 
learn, develop and contribute to the 
development of PCC. This is a very in-
teresting place to work, it gives you the 
opportunity to demonstrate your possi-
bilities and knowledge in many different 
ways and they all come together in one. 
I think this is by far the best place for 
a chemical engineer to gain and use his/
her experience.

Thank you for the interview and we 
keep our fingers crossed for carrying our 
your plans connected with your theses 
and further development.
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Das Stipendienprogramm neigt 
sich dem Ende zu. Wie beurteilt Ihr 
diese Zeit, und wie weit sind Eure 
Diplomarbeiten gediehen?

Michał: Das letzte Jahr und beson-
ders die letzten Monate waren sehr ar-
beitsintensiv. Ich bin aber stolz, diese 
nicht ganz einfache Aufgabe gemeistert 
zu haben, und kann guten Gewissens 
sagen, dass ich bei meiner Abschluss-
arbeit große Fortschritte gemacht habe. 
Zum Abschluss des Projekts muss ich 
nur noch einige letzte Untersuchungen 
durchführen. 
Iga: Die Zeit, die ich im Rahmen des 
Stipendienprogramms bei PCC ver-
bracht habe, sehe ich sehr positiv. Bei 
der Anfertigung meiner Abschluss-
arbeit hatte ich die Möglichkeit, mit 
Spezialisten aus vielen Gebieten zusam-
menzuarbeiten, was eine unglaublich 
wertvolle Erfahrung war. Ich habe sehr 
viel gelernt, und meine Aufgabe ist so 
gut wie erledigt. Im Mai werde ich beur-
teilen können, was die Arbeit gebracht 
hat, und die letzten Kapitel der Diplom-
arbeit abschließen.
Klaudia: Durch die Teilnahme am 
Stipendienprogramm von PCC Rokita 
konnte ich meine Leidenschaft für die 
Chemie weiter ausbauen. Dank der 
Arbeit im modernen F+E-Labor von 
EXOL lernte ich, wie sich die Anwen-
dung des Wissens, das ich im Studium 
erworben habe, in der chemischen In-
dustrie darstellt. Außerdem half mir die 
Zusammenarbeit mit Spezialisten bei 
der Durchführung meiner Untersuchun-
gen und danach beim professionellen 
Verfassen meiner Abschlussarbeit. 

Wodurch unterscheidet sich Deiner 
Meinung nach die Arbeit in der 
Industrie von der Arbeit im For-
schungslabor der Hochschule?

Wojtek: Die Arbeit in der Industrie 
erfordert vor allem deutlich mehr Viel-
seitigkeit. Außer Kenntnissen über phy-
sikalische oder chemische Phänomene 
und Wissen über Apparaturen sind hier 
auch finanzielle, rechtliche und arbeits-
schutztechnische Fragen zu berücksich-
tigen. Vor allem aber muss man alle im 
Unternehmen geltenden Abläufe, an 
die man sich anschließend halten muss, 
von Grund auf lernen. Die Arbeit ist 
systematischer. Für zu viel theoretisches 
Nachdenken ist kein Platz – am besten 
ist es, wenn Prozesse preiswert und ef-
fektiv sind.
Kasia: Aus meiner Sicht ist die Arbeit 
im Forschungslabor der Hochschule 
und im Industrielabor vergleichbar. 
Ich glaube, in der Industrie wird vor 
allem geforscht, um die Ergebnisse zur 
Lösung eines konkreten Problems oder 
zur Einführung neuer Technologien in 
nicht allzu ferner Zukunft verwenden 
zu können. Die Hochschulen sind hinge-
gen nicht unbedingt von der Nachfrage 
abhängig und haben, sofern sie über die 
technischen Voraussetzungen verfügen, 
die größere Auswahl an Forschungsthe-
men. Der Weg vom Forschungsergebnis 
zu dessen Anwendung in der Praxis ist 
aber hier sehr viel weiter. Für mich sind 
beide Arbeitsrichtungen interessant 
und wichtig.

Die aktuelle Runde des Stipendienprogramms geht zu Ende. Derzeit läuft bereits die 
Kandidatensuche und Werbung für die nächste Runde. Unsere derzeitigen Stipendiaten 
stehen vor dem Abschluss ihrer Diplomarbeiten und bereiten sich auf deren Verteidigung 
vor, sodass ich sie um ein Fazit ihrer bisherigen Arbeit und ihrer Eindrücke von der 
Zusammenarbeit mit der PCC-Gruppe gebeten habe. 

Das Stipendienprogramm 
- ein Fazit

Welche neuen Erfahrungen nimmst 
Du aus dem Praktikum mit?

Michał: Dank der Zusammenarbeit mit 
PCC kann man bereits während des Stu-
diums wertvolle Erfahrungen sammeln 
und lernen, wie ein Betrieb funktioniert. 
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass 
man eine Diplomarbeit mit praktischem 
Bezug schreiben kann. Die Themen, die 
wir bearbeiten, entsprechen genau der 
Spezifik des Werks, und häufig suchen 
wir nach neuen Lösungen, deren Ziel 
eine Optimierung der bestehenden Pro-
zesse, eine Verbesserung Eigenschaften 
der Endprodukte oder auch die Herstel-
lung neuer Produkte ist, natürlich mit 
besseren Gebrauchseigenschaften und 
einer potenziellen Nutzung im industri-
ellen Maßstab.
Kasia: Ich habe gelernt, Industrieappa-
raturen zu bedienen, mit denen ich an 
der Hochschule nie zu tun hatte, und 
konnte nicht nur selbstständig meine 
Untersuchungen durchführen, sondern 
auch Spezialisten in der Entwicklungs-
abteilung bei der Arbeit über die Schul-
ter schauen. Hierdurch lernte ich aus 
erster Hand, in welche Richtung die 
Entwicklung in der Tensideindustrie ak-
tuell geht. Das sind für mich wertvolle 
Erfahrungen.
Iga: Ich könnte jetzt eine lange Liste 
schreiben, was ich gelernt und welche 
Erfahrungen ich gesammelt habe. Ich 
könnte schreiben, wie ich mein Wissen 
im Bereich Verfahrenstechnik erweitert 
habe und wie sich meine Herangehens-
weise an moderne Methoden zur Pro-
duktionsoptimierung verändert hat. Am 
wertvollsten ist meiner Meinung aber 
die Möglichkeit, das im Studium erwor-
bene Wissen mit seiner praktischen An-
wendung in der Industrie abzugleichen. 
Dank des Praktikums werde ich nach 
Studienabschluss ohne Bedenken meine 
berufliche Laufbahn starten können.
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Was ist für Euch am wertvollsten, 
was habt Ihr vom Praktikum bei 
PCC?

Szymon: Vor allem die Möglichkeit, 
die Diplomarbeit zu einem interessan-
ten Thema mit Bezug zur Industrie zu 
schreiben, bei dem man sich gut prak-
tisches Wissen aneignen kann und das 
mir die Möglichkeit bietet, für mich in-
teressante Themen auf der Basis aktuell 
in der Industrie verwendeter Lösungen 
zu vertiefen. Zweitens ist es eine hervor-
ragende Gelegenheit, um das Umfeld, 
das Werk und die Leute kennenzuler-
nen, wodurch man nach Abschluss des 
Praktikums einen relativ leichten Ein-
stieg findet, wenn man im Werk arbei-
ten will. Drittens bietet das Praktikum 
die Möglichkeit, sich grundlegendes 
Wissen anzueignen – in meinem Fall 
über die Stromversorgung des Werks – 
wodurch man sich nach Abschluss des 
Praktikums bereits "nützlich machen" 
und die Arbeit der jeweiligen Abteilung 

unterstützen kann. Das verkürzt die 
Einarbeitungszeit und man ist schon 
einen Schritt weiter, als wenn man den 
Job von Null an beginnt.
Klaudia: Die Teilnahme am Stipendi-
enprogramm von PCC Rokita war eine 
der besten Entscheidungen, die ich in 
meinem Studium getroffen habe. Schon 
während des Studiums konnte ich Er-
fahrungen sammeln die ich für die 
weitere Arbeit bei PCC brauche. Außer-
dem konnte ich mich durch Schulungen 
weiterbilden, was mir am Arbeitsmarkt 
einen Vorteil verschafft.

Welche Pläne verbindest Du nach 
dem Ende des Stipendiums mit 
PCC?

Mikołaj: Ich würde gern übergangslos 
in dem Unternehmen weiterarbeiten, 
das das Stipendienprogramm anbietet. 
Die Arbeit in der kaufmännischen Ab-
teilung finde ich interessant. 
Michał: Die Aussicht auf einen Job 

direkt nach Studienabschluss ist ohne 
Zweifel ein großes Plus des Stipendien-
programms. Schon während des Pro-
gramms konnten wir das Werk besich-
tigen und verschiedene Arbeitsplätze 
kennenlernen. Ich bin überzeugt, dass 
jeder von uns problemlos einen Platz 
bei PCC findet, auf dem er sich beruf-
lich verwirklichen kann.
Wojtek: Ich möchte hier weiterarbei-
ten, lernen, mich selbst weiterentwickeln 
und zum Wachstum von PCC beitragen. 
Dies ist ein sehr interessanter Arbeits-
platz, bei dem es viele Möglichkeiten 
gibt, sich zu beweisen, und die sich alle 
zu einem großen Ganzen zusammenfü-
gen. Ich finde, dies ist auf jeden Fall der 
richtige Ort, an dem ein Chemieingeni-
eur Erfahrungen sammeln und einset-
zen kann. 

Vielen Dank für das Gespräch! Wir 
drücken Euch die Daumen für die Ab-
schlussarbeit und Eure Pläne für die 
weitere Entwicklung. 
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W
 tym roku zdecydowali-
śmy się na rozszerzenie 
współpracy w ramach 
projektów naukowych, 
które koła naukowe 

będą realizowały przy współudziale 
Grupy PCC. 

Interesuje nas współpraca z ambitnymi 
studentami, którym zależy na rozwoju, 
dodatkowych aktywnościach i kontakcie 
z biznesem. W związku z tym opracowali-
śmy projekt, w ramach którego studenci 
podejmą się tematów interesujących dla 
Grupy PCC. Będą to zadania w formie 
case study, studenci będą je rozwiązywa-

li w naszych działach technologicznych 
oraz działach badawczo-rozwojowych. 
W programie będą uczestniczyły koła 
z Wydziału Chemicznego Politechniki 
Wrocławskiej: Gambrinus, ChemiTech, 
Bang oraz Consilium. Dzięki temu 
wspólnie będziemy realizowali różne 
projekty naukowe, wspierając studentów 
w ich działaniach. Projekt rozpocznie się 
równolegle do programu stypendialne-
go, który działa na podobnych zasadach. 

Karolina Kokocińska
Specjalista ds. Personalnych

Współpraca z kołami naukowymi
Grupa PCC  
aktywnie współpracuje 
z kołami naukowymi  
– co roku angażujemy się 
w wycieczki dla studentów, 
warsztaty naukowe oraz 
wspieramy organizowane 
przez nich wydarzenia. 
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T
his year we decided to ex-
pand the cooperation in the 
area of research projects that 
will be implemented by the 
scientific groups in coopera-
tion with the PCC Group.

We are interested in working with am-
bitious students who want to develop, 
have additional activities and cooperate 
with business. As a result, we have devel-
oped a project under which students un-
dertake topics that are of PCC Group in-

I
n diesem Jahr beschlossen wir, die 
Kooperation um wissenschaftliche 
Projekte zu erweitern, die die Lern-
kreise in Zusammenarbeit mit der 
PCC-Gruppe durchführen werden. 

Interessant für uns ist die Zusammen-
arbeit mit ehrgeizigen Studierenden, 
die an ihrer eigenen Entwicklung, Zu-
satzaktivitäten und einer Zusammenar-
beit mit der Wirtschaft gelegen ist. Wir 

The PCC Group has been actively cooperating with Scintific 
Groups - every year we engage in student tours, academic 
workshops and we support events organised by them. 

Die PCC-Gruppe arbeitet aktiv mit den studentischen 
Lernkreisen zusammen – jedes Jahr engagieren wir uns bei 
Exkursionen für die Studierenden und wissenschaftlichen 
Workshops und unterstützen studentisch organisierte 
Veranstaltungen. 

Cooperation with Scientific Groups

Zusammenarbeit  
mit Lernkreisen 

terest. These will be case studies solved 
by students in our technology and R&D 
departments. The program will be at-
tended by the Faculty of Chemistry 
of Wrocław University of Science and 
Technology: Gambrinus, ChemiTech, 
Bang and Consilium. Thanks to this we 
will jointly carry out various scientific 
projects, supporting students in their 
activities. The project will start in paral-
lel with the scholarship programme that 
works on similar principles.

haben deshalb ein Projekt entwickelt, 
bei dem die Studierenden Themen be-
arbeiten, die für die PCC-Gruppe inter-
essant sind. Dabei wird es sich um Auf-
gaben in Form von Fallstudien handeln, 
die die Studierenden in unseren produ-
zierenden sowie in den F+E-Abteilun-
gen lösen werden. An dem Programm 
werden folgende Lernkreise der Chemi-
schen Fakultät der Technischen Hoch-
schule Wrocław teilnehmen: Gambri-
nus, ChemiTech, Bang und Consilium. 
Im Ergebnis werden wir verschiedene 
wissenschaftliche Projekte durchführen 
und die Studierenden bei ihrer Arbeit 
unterstützen. Das Projekt startet paral-
lel zum Stipendienprogramm, das nach 
ähnlichen Regeln funktioniert. 
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grupa I

300 PLN

grupa II

600 PLN

grupa III

1000 PLN

rekomendacje@pcc.eu

REKOMENDACJA!

AKCJA
POLEĆ ZNAJOMEGO 
DO PRACY W GRUPIE PCC!
Co zrobić: 
▪ sprawdź, kogo szukamy na portalu wewnętrznym, 
stronie www.pcc.rokita.pl zakładka kariera lub bezpośrednio 
w Dziale Personalnym (tel. 2212) 

▪  zapoznaj się z regulaminem 

▪ wypełnij formularz i prześlij CV kandydata na adres: 
rekomendacje@pcc.eu 

Po przepracowaniu 4 miesięcy przez 
polecanego pracownika otrzymasz nagrodę! 

Wysokość nagrody uzależniona jest od grupy stanowisk 
i wynosi (brutto): 

!
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U
czniowie w ramach wizyty 
w straży pożarnej poznali 
specyfikę pracy strażaka 
oraz ciekawostki związa-
ne z ich pracą zawodową. 

Strażacy przekazali im wiedzę związaną 
z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie 
pożaru oraz wypadku. Dzieci dowie-
działy się również, w jakich okoliczno-
ściach można wzywać straż pożarną, 
oraz mogły samodzielnie ugasić pożar. 
Jak zawsze atrakcją dla dzieci był wóz 
strażacki oraz klatka. Po spotkaniu część 
dzieci postanowiła w przyszłości zostać 
strażakami. Podczas wycieczki ucznio-
wie mieli ponadto okazję porozmawiać 
z ratownikiem medycznym, od którego 
dowiedzieli się, jak mogą udzielić pierw-
szej pomocy w trakcie wypadku. 

Uczniowie odwiedzili również laborato-
rium analityczne – zobaczyli, jak wyglą-
da praca laboranta oraz jak przebiegają 
niektóre eksperymenty chemiczne. Wy-
cieczka zrobiła na dzieciach ogromne 
wrażenie i wywołała dużo radości. Nie-
którzy określili ją również mianem „naj-
lepszej wycieczki szkolnej”. 

W ramach wizyty uczniowie przygoto-
wali rysunki pokazujące to, jak wyobra-
żają sobie naszą firmę. Po spotkaniu 
każdy z nich napisał także sprawozdanie 
z wizyty. 

Karolina Kokocińska
Specjalista ds. Personalnych

Z wizytą w Grupie PCC  
– spotkania  
dla trzecioklasistów 

W kwietniu zorganizowaliśmy cykl spotkań 
w Grupie PCC dla trzecioklasistów ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu Dolnym. 
Spotkania miały charakter edukacyjny. 
Podczas wizyty uczniowie odwiedzili straż 
pożarną oraz laboratorium analityczne. 
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T
he firefighters learned about 
the characteristics of their 
work an   d spoke about in-
teresting facts related to their 
work. They also provided pu-

pils with knowledge of safety in case of 
fire and accident. Children also learned 
under what circumstances they could 
call the fire department and could put 
out fire themselves. As always the at-

traction for children was a fire car and 
a cage. After the meeting some children 
decided to become firefighters in the 
future. During the tour, the pupils also 
had a meeting with a paramedic who 
learned how to provide first aid in case 
of an accident. They also visited an an-
alytical laboratory where they learned 
about the work of the lab but also saw 
several chemical experiments. Children 

were really impressed by the things they 
saw and it was a reason of great joy for 
many of them. Some have also called it 
the "best school trip". 

The children also prepared drawings 
as they imagine our company. After the 
meeting each of them also wrote a some 
kind of report from the visit.

B
ei der Feuerwehr lernten die 
Schüler die Besonderheiten 
der Arbeit als Feuerwehr-
mann kennen und konnten 
Interessantes aus dem Be-

ruf eines Feuerwehrmanns erfahren. 
Die Feuerwehrleute vermittelten ihnen 
Wissen darüber, wie man sich bei einem 
Brand oder Unfall in Sicherheit bringt. 
Die Kinder lernten darüber hinaus, in 
welchen Fällen man die Feuerwehr ru-
fen darf, und durften selbst ein Feuer 
löschen. Ein besonderes Highlight für 
die Kinder waren wie immer der Lösch-
zug und das Trainingsgerüst. Nach dem 
Besuch beschlossen einige Kinder, spä-
ter einmal Feuerwehrmann zu werden. 
Bei der Exkursion fand auch ein Treffen 
der Schüler mit einem Rettungssanitä-

ter statt, bei dem sie lernten, wie sie bei 
einem Unfall erste Hilfe leisten können. 

Die Schüler besuchten auch ein Analy-
selabor, wo sie lernten, wie die Arbeit 
eines Laboranten aussieht, und sich ei-
nige chemische Experimente anschauen 
konnten. Die Kinder waren von ihrem 
Ausflug sehr beeindruckt und hatten 
daran viel Freude. Einige sagten hinter-
her, dass dies ihr „bester Schulausflug“ 
gewesen sei. 

Bei ihrem Besuch fertigten die Schulkin-
der außerdem Zeichnungen an, wie sie 
sich unser Unternehmen vorstellen. Im 
Anschluss schrieb jedes Kind einen Be-
richt über den Besuch. 

In April, there were organised a series of meetings in the 
PCC Group for third-graders from the elementary school  
No. 6 in Brzeg Dolny. These were educational meetings. 
During the visit the pupils visited the fire brigade  
and the analytical laboratory.

Im April organisierten wir 
mehrere Besuche bei der 
PCC-Gruppe für Drittklässler 
der Grundschule Nr. 6 in 
Brzeg Dolny. Die Besuche 
fanden zu Lernzwecken statt. 
Bei ihren Besuchen lernten 
die Schüler die Feuerwehr 
und die Analyselabors 
kennen. 

Visit to PCC Group  
- meetings for the third  
grade pupils

Zu Besuch bei der PCC-Gruppe  
- Begegnungen für Drittklässler 
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Mistrzostwa  
Dolnego Śląska  
OHP w Halowej Piłce  
Nożnej – wygrana  
drużyny uczniów  
PCC!8 kwietnia 2017 roku 

w Legnicy odbyły się XX 
Mistrzostwa Dolnego 
Śląska w Halowej Piłce 
Nożnej, organizowane 
przez Hufiec Pracy 
w Legnicy oraz 
Dolnośląską Wojewódzką 
Komendę OHP  
we Wrocławiu. 
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U
dział w imprezie wzięło 
12 drużyn z Ochotniczych 
Hufców Pracy, w tym dru-
żyna z HP Wołów złożona 
z uczniów odbywających 

praktyki zawodowe w spółkach Grupy 
PCC.

Nasi praktykanci zajęli drugiemiejsce 
i zarazem uzyskali tytuł Wicemistrza 
Dolnego Śląska Drużyn OHP w Halo-
wej Piłce Nożnej. Tytuł ten wywalczyli 
czterej uczniowie Spółki PCC Apakor 
(Daniel Kasprzyk, Kacper Kopczyński, 
Kacper Kasprzak i Patryk Zawisza) 
oraz dwaj uczniowie Spółki Labmatic 
(Krzysztof Lipa i Rafał Kroczak). Dodat-
kowo Kacper Kopczyński uzyskał tytuł 
Najlepszego Bramkarza Mistrzostw.

Uczestnikom serdecznie gratulujemy 
wygranej i życzymy dalszych sukcesów 
sportowych, a opiekunowi HP Wołów, 
Ewie Baszak, dziękujemy za zaangażo-
wanie i inicjatywę.

Anna Stec 
Specjalista ds. Personalnych
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Mistrzostwa  
Dolnego Śląska  
OHP w Halowej Piłce  
Nożnej – wygrana  
drużyny uczniów  
PCC!
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T
here participated twelve teams 
from VLC, including the VLC 
Wołow team composed of stu-
dents having students’ scholar-
ships in the PCC Group. 

The boys took the second place and 
at the same time won the title of Vice 
Champion of Lower Silesia VLC Teams 
in Indoor Football. This title was won 
by four students of PCC Apakor (Daniel 
Kasprzyk, Kacper Kopczyński, Kacper 
Kasprzak and Patryk Zawisza) and two 
students of Labmatic (Krzysztof Lipa 
and Rafał Kroczak). In addition, Kacper 

Kopczyński won the title of the best 
goalkeeper of the championship.

We warmly congratulate the winners 
and wish you further sport successes. 
We would also like to say thank you to 
Ms Ewa Baszak, the counsellor of VLC 
Wołów, for your commitment and initi-
ative.

A
n dem Turnier nahmen 12 
Mannschaften der Freiwil-
ligenkorps teil, darunter 
die Mannschaft des Korps 
Wołów, in dem Lehrlinge 

mitspielen, die Berufspraktika in den 
Unternehmen der PCC-Gruppe absol-
vieren.

Die Jungs belegten den zweiten Platz 
und holten damit den Titel des Nieder-
schlesischen Vizemeisters der Freiwilli-
genkorps im Hallenfußball. Den Titel 
holten vier Lehrlinge von PCC Apakor 
(Daniel Kasprzyk, Kacper Kopczyński, 

Kacper Kasprzak und Patryk Zawisza) 
sowie zwei Lehrlinge von Labmatic (Kr-
zysztof Lipa und Rafał Kroczak). Kacper 
Kopczyński wurde außerdem als bester 
Torhüter des Turniers ausgezeichnet.

Wir gratulieren den Teilnehmern zu 
diesem Erfolg und wünschen weitere 
sportliche Erfolge. Vielen Dank auch 
an die Betreuerin des Freiwilligenkorps 
Wołów, Ewa Baszak, für ihr Engage-
ment und ihre Initiative!

On 8 April 2017 in Legnica there were held XX Lower Silesia 
Championship in Indoor Football organised by VLC in 
Legnica and Lower Silesia Voivodeship VLC Headquarters  
in Wroclaw. 

Am 8. April 2017 
fanden in Legnica die 
20. Niederschlesien-
Mannschaften im 
Hallenfußball statt. 
Organisatoren waren das 
Freiwillige Arbeitskorps 
(OHP) in Legnica und 
dessen Wojewodschafts-
Zentrale in Wrocław. 

Lower Silesia VLC (Voluntary Labour 
Corps) Championship in Indoor Football -
PCC student team wins!

Niederschlesische Hallenfußball 
-Meisterschaften der Freiwilligenkorps 
Erfolg für Mannschaft der PCC 
-Lehrlinge!

Sprawy Personalne/Personal Matters/Personelles

79

Czerwiec/June/Juni/2017



 
Farba, która uchroni  
Cię przed pożarem
Z uwagi na liczne zdarzenia pożarowe miejsc 
użyteczności publicznej czy obszarów przemysłowych, 
które miały miejsce w minionym wieku, ochrona 
przeciwpożarowa stała się kluczowym zagadnieniem. 
Obecnie istnieje wiele specjalistycznych rozwiązań 
w zakresie zwiększania odporności materiałów na ogień.

Czy każdy pożar jest tak samo  
niebezpieczny?

Pożary różnicujemy ze względu na ilość 
ciepła wydzielanego do otoczenia, a za-
tem na wysokość temperatur osiąganych 
w wyniku zdarzenia. Budynki mieszkal-
ne oraz miejsca użyteczności publicznej 
(biura, hale koncertowe, szpitale, obiek-
ty sportowe, centra handlowe) już po 
pięciu minutach od wybuchu pożaru na-
rażone są na temperatury rzędu 600°C. 
Z kolei podczas pożaru na skutek zapa-
lenia się paliwa (ropa naftowa, gaz) tem-
peratura otoczenia po pięciu minutach 
może wynosić nawet 1100°C. Pierwszy 
z opisanych typów pożarów określa-
ny jest jako celulozowy (ang. cellulosic 
fire), drugi – jako węglowodorowy (ang. 
hydrocarbon fire). Szczególnym przy-
padkiem pożaru węglowodorowego jest 
pożar strumieniowy (ang. jet fire), który 
powstaje na skutek wytrysku wysoce ła-

twopalnej cieczy, a temperatury sięgają 
wówczas powyżej 1200°C (zob. Wyk. 1). 
W celu zapewnienia bezpieczeństwa 
oraz ochrony mienia stosuje się zaawan-
sowane rozwiązania. W budynkach, 
które narażone są na pożar celulozowy, 
sposób ochrony jest mniej wymagający 
niż w przypadku konstrukcji przemysło-
wych, które szczególnie narażone są na 
pożary węglowodorowe.

Na czym polega pasywna ochrona 
budynków i konstrukcji stalowych?

Jedną z metod ochrony przeciwpożaro-
wej jest zwiększanie odporności ognio-
wej konstrukcji budowlanych (czas pod-
czas pożaru rozwiniętego, przy którym 
elementy budowlane zachowują swoje 
właściwości użytkowe). Dzięki tej meto-
dzie zostaje opóźniony moment całkowi-
tego zniszczenia budynku, a tym samym 
wydłużony czas akcji ratowniczej. Taki 
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rodzaj ochrony określany jest ochroną 
pasywną.

Ochrona pasywna obejmuje m.in. po-
krywanie konstrukcji stalowych wysoko-
specjalistycznymi farbami ognioochron-
nymi. Wśród nich najważniejszą rolę 
pełnią powłoki pęczniejące (ang. intu-
mescent coatings). W warunkach poża-
rowych farby pęczniejące kilkakrotnie 
zwiększają swoją objętość, tworząc na 
powierzchni metalu warstwę zwęgliny 
o właściwościach ochronnych i izolacyj-
nych. Dzięki temu następuje zmniejsze-
nie przyrostu temperatury stali, a za-
tem utrzymanie nośności konstrukcji 
budowlanej nawet do czterech godzin. 
Tego rodzaju rozwiązania są wymagane 
na platformach wiertniczych, w maga-
zynach cieczy łatwopalnych, zakładach 
petrochemicznych, rafineriach, termina-
lach LPG, a także w okrętownictwie.

Jak działają powłoki  
intumescentne?

Własności farb ognioochronnych uzyski-
wane są przez zastosowanie odpowied-
nich dodatków w formulacji. 

W przypadku farb intumescentnych 
konieczne jest zastosowanie minimum 
trzech typów dodatków o ściśle określo-
nej funkcji, które razem utworzą war-
stwę ochronną (zob. Tab. 1).

Rozwiązania PCC Rokita  
do farb pęczniejących

Kompleks Chemii Fosforu w swojej ofer-
cie posiada m.in. produkty dedykowane 
do farb intumescentnych, przeznaczo-
nych przede wszystkim do ochrony kon-
strukcji stalowych przed pożarami węglo-
wodorowymi. Najnowszym produktem 
skierowanym do tej aplikacji jest Roflex 
T70. Na tle dotychczasowych rozwiązań 
produkt wyróżnia się brakiem klasy za-
grożeń dla zdrowia człowieka przy za-
chowaniu wysokich właściwości użytko-
wych, co spotkało się z dużym uznaniem 
największych światowych producentów 
farb ognioochronnych. Ze względu na 
skomplikowany, wieloetapowy proces 
testowania gotowych formulacji proces 
aprobaty poszczególnych składników 
może trwać nawet trzy lata. 

Aleksandra Marek 
Technical Service Specialist

Kamil Cieślak 
Technical Service & Product  

Development Manager PCC Rokita
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Tab. 1. 
Mechanizm działania powłok  
intumescentnych (pęczniejących) 
Table 1. Intumescent coatings process 
Tabelle 1. Wirkungsweise von Bläh- 
bzw. Intumeszenzanstrichen 

Wyk. 1. 
Zmiana temperatury w czasie  
przy różnych typach pożaru 
Chart 1. Change in temperature over 
time caused by different types of fire
Grafik 1. Temperaturveränderung 
im Zeitverlauf bei unterschiedlichen 
Brandtypen 
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2732°F

Pożar strumieniowy/Jet fire/Brand mit Stichflamme
Pożar węglowodorowy/Hydrocarbon fire/Kohlenwasserstoffbrand
Pożar celulozowy/Cellulosic fire/Zellulosebrand
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Źródło/Source/Quelle: PPG Protective 
& Marine Coatings, broszura PITT-CHAR XP  
– The ultimate solution for extreme  
hydrocarbon fire scenarios

Źródło/Source/Quelle: http://www.international-pc.com/products/fire-protection/fire-protection-technical-information.aspx

MECHANIZM 
PROCESS  
WIRKUNGSWEISE

DODATEK FUNKCYJNY 
FUNCTIONAL ADDITIVE 
FUNKTIONSADDITIV

wydzielanie kwasu fosforowego na 
skutek rozpadu termicznego składnika 
fosforowego
phosphoric acid secretion due to thermal 
decomposition of phosphoric component 
Bildung von Phosphorsäure durch 
thermische Zersetzung der Phosphor-
komponente 

źródło kwasu (np. polifosforan 
amonu, estry fosforowe)
source of acid (e.g. ammo-
nium polyphosphate, phos-
phate ester) 
Säurequelle (z.B. Ammonium-
polyphosphat, Phosphorsäu-
reester) 

tworzenie warstwy węglowej dzięki 
reakcji kwasu fosforowego z dodatkiem 
będącym źródłem węgla
formation of carbon layer by phosphoric 
acid reaction with carbon source additive 
Bildung einer Kohleschicht dank der 
Reaktion der Phosphorsäure mit einem 
als Kohlequelle dienenden Additiv

źródło węgla
(np. pentaerytryt)
carbon source 
(e.g. pentaerythritol) 
Kohlequelle 
(z. B. Pentaerythrit) 

pęcznienie warstwy węglowej 
przez wydzielanie gazów 
intumescence of carbon layer 
by gas evolution  
Aufblähen der Kohleschicht 
durch Bildung von Gasen 

środek spieniający
(np. melamina)
expanding agent 
(e.g. melamine) 
Schaumbildner 
(z. B. Melamin) 

Polimer 
Polymer/Polymer

Zwęglenie 
Char/Kohle

Pęczniejące 
zwęglenie

Intumescent Char
Kohleschaum

Ciepło 
Heat/Hitze

Ciepło 
Heat/Hitze

Ciepło 
Heat/Hitze
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Intumescent  
paints  
as fire  
protection

Is every fire the same dangerous?

Fires vary due to the amount of heat re-
leased to the environment, which means 
due to the temperature of the event. 
Residential buildings and public places 
(offices, concert halls, hospitals, sports 
facilities, shopping centres) are exposed 
to temperatures of around 600°C just af-
ter 5 minutes of fire. On the other hand, 
during the fire due to ignition of fuel 
(petroleum, gas) the ambient tempera-
ture after 5 minutes can be up to 1100°C. 
The former type of fires is called cellu-
losic fire, the latter is hydrocarbon fire. 
A particular case of hydrocarbon fire is 
jet fire, which results from the ejection of 
a highly flammable liquid, the tempera-
ture is then above 1200°C.

To provide security and property protec-
tion there are used advanced solutions. 
In buildings that are exposed to cellu-
lose fire, protection is less demanding 
than for industrial structures that are 
particularly exposed to hydrocarbon 
fires.

What is passive protection  
of buildings and steel structures?

One of the fire protection methods is to 
increase the fire resistance of building 
structures (the time during developed 
fire at which building elements retain 
their usefulness). Thanks to this meth-
od, the moment of complete destruc-
tion of the building is delayed, thus 
prolonged the time of rescue operation. 
This kind of protection is defined as pas-
sive protection.

Passive protection includes, among 
others, coating of steel structures with 
highly specialised fire protection paints. 
The most important are intumescent 

coatings. Under fire conditions, the in-
tumescent paints increase their volume 
several times, forming on the surface 
of metal a layer of char with protective 
and insulating properties. As a result, 
the steel temperature rise is reduced and 
therefore the load capacity of the struc-
ture can be maintained up to 4 hours. 
Such solutions are required on drilling 
platforms, flammable liquid storage fa-
cilities, petrochemical plants, refineries, 
LPG terminals and shipbuilding.

How do intumescent coatings 
work?

Fire retardant paint properties are ob-
tained by using appropriate additives in 
formulations. 

For intumescent paints it is necessary to 
use at least three types of additives with 
a strictly defined function that together 
form a protective layer. 

PCC Rokita solutions 
for intumescent paints 

The Phosphorus Chemistry Business 
Unit has in its offer, among others, 
products dedicated to intumescent 
coatings, dedicated primarily to protect 
steel structures from hydrocarbon fires. 
The latest product targeted to this ap-
plication is Roflex T70. Comparing to 
other existing solutions, the product is 
distinguished by the absence of a class 
of human health hazards while main-
taining its high performance, which was 
highly appreciated by the world's largest 
manufacturers of fire protection paints. 
Because of the complex, multi-stage pro-
cess of testing ready-made formulations, 
the approval process for individual com-
ponents can take up to three years.

Due to numerous fire 
incidents in public places 
or industrial areas that 
took place in the past, fire 
protection has become a key 
issue. Currently, there are 
many specialised solutions 
for increasing the material 
resistance to fire.
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Brandschutz durch Intumeszenzfarben

Sind alle Brände gleich  
gefährlich?

Man unterscheidet Brände nach der 
Menge der in die Umgebung freigesetz-
ten Wärme und damit nach der Höhe 
der durch das Brandereignis erzeugten 
Temperaturen. In Wohngebäuden und 
öffentlichen Gebäuden (Büros, Konzert-
hallen, Krankenhäuser, Turnhallen, Ein-
kaufszentren) können schon 5 Minuten 
nach Ausbruch eines Brandes Tempera-
turen von rund 600°C erreicht werden. 
Kommt es aufgrund der Entzündung 
eines Brennstoffs wie Öl oder Gas zum 
Brand, kann die Umgebungstemperatur 
nach 5 Minuten bereits 1.100°C betra-
gen. Der erste der genannten Brand-
typen wird als Zellulosebrand (engl. 
cellulosic fire) bezeichnet, der zweite 
als Kohlenwasserstoffbrand (engl. hy-
drocarbon fire). Ein Sonderfall des Koh-
lenwasserstoffbrands sind Brände mit 
Stichflamme (engl. jet fire), die durch 
Ausspritzen extrem leicht brennbarer 
Flüssigkeiten entstehen. Hier erreichen 
die Temperaturen mehr als 1.200°C.

Zur Gewährleistung der Sicherheit 
und zum Schutz von Anlagen werden 

technisch anspruchsvolle Lösungen 
eingesetzt. Bei Gebäuden mit Zellulose-
brandrisiko ist die Schutzmethode weni-
ger aufwändig als bei Industriebauten, 
bei denen ein besonderes Risiko von 
Kohlenwasserstoffbränden besteht. 

Was bedeutet passiver  
Brandschutz für Gebäude  
und Stahlkonstruktionen?

Zu den Brandschutzmethoden gehört 
die Erhöhung der Feuerbeständigkeit 
von Bauten (das heißt der Zeit, in der 
die Bauteile während eines Brandes ihre 
Gebrauchseigenschaften aufrechter-
halten). Durch diese Methode wird der 
Zeitpunkt der völligen Zerstörung des 
Gebäudes verzögert und damit mehr 
Zeit für Rettungsmaßnahmen gewon-
nen. Einen derartigen Schutz bezeich-
net man als Passivschutz.

Zu passiven Schutzarten gehört u.a. die 
Beschichtung von Stahlkonstruktionen 
mit hoch spezialisierten Brandschutz-
farben. Am wichtigsten sind dabei die 
schaumschichtbildenden Anstriche 
(engl. intumescent coatings). Unter 
Brandeinwirkung vergrößern schaum-

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Brandereignisse in öffentlichen Gebäuden  
und Industrieanlagen im vergangenen Jahrhundert ist der Brandschutz zu einem zentralen 
Thema geworden. Heute gibt es zahlreiche spezialisierte Lösungen zur Steigerung  
der Feuerbeständigkeit von Materialien.

schichtbildende Anstriche ihr Volu-
men um ein Vielfaches und bilden auf 
der Metalloberfläche eine schützende 
und isolierende Kohleschicht. Dadurch 
steigt die Temperatur des Stahls weni-
ger stark an, sodass die Tragfähigkeit 
des Bauwerks bis zu 4 Stunden lang 
erhalten bleibt. Diese Art von Lösun-
gen ist auf Bohrplattformen, in Lagern 
für leicht brennbare Flüssigkeiten, pe-
trochemischen Betrieben, Raffinerien, 
LPG-Terminals sowie im Schiffbau er-
forderlich.

Wie funktionieren  
Intumeszenzanstriche?

Die Eigenschaften von Brandschutzfar-
ben werden durch die Zugabe entspre-
chender Additive zu den Formulierun-
gen erreicht. 

Bei Intumeszenzanstrichen sind min-
destens drei Additivtypen mit genau 
definierter Funktion erforderlich, die 
zusammen die Schutzschicht ausbilden. 

Lösungen von PCC Rokita für 
Intumeszenzanstriche

Zum Angebot des Produktionsbereichs 
Phosphorchemie gehören u. a. Produkte 
für Intumeszenzanstriche, die vor allem 
zum Schutz von Stahlkonstruktionen bei 
Kohlenwasserstoffbränden dienen. Neu-
estes Produkt für dieses Anwendungs-
gebiet ist Roflex T70. Gegenüber den 
bisherigen Lösungen zeichnet sich das 
Produkt dadurch aus, dass es bei unver-
ändert hohen Gebrauchseigenschaften 
keine Gesundheitsgefährdungsklasse 
hat. Das Produkt ist aus diesem Grund 
auf großes Interesse bei den weltweit 
größten Herstellern von Brandschut-
zanstrichen gestoßen. Wegen des kom-
plizierten, mehrstufigen Testverfahrens 
für fertige Formulierungen dauert die 
Zulassung der einzelnen Komponenten 
bis zu drei Jahre.
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Zarządzanie  
talentami w spółce
Każde przedsiębiorstwo w prowadzeniu swojej 
działalności boryka się z sytuacjami, kiedy 
doświadczony i wykwalifikowany pracownik podejmuje 
decyzję o odejściu. Sytuacja ta spowodowała 
zwiększenie grupy pracowników określanych mianem 
nomadów korporacyjnych. Zarówno bowiem osoby  
na stanowiskach kierowniczych, jak i specjaliści coraz 
krócej zostają w jednej firmie, zmieniając pracę  
średnio 12 razy w ciągu całej swojej kariery1. 
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W
 związku z faktem, iż 
pracownicy utożsamia-
ją się z firmą, w której 
pracują, pracodawcom 
rekomenduje się za-

dbanie o swoich pracowników, stwarza-
jąc im ofertę wartości, która zapewni 
satysfakcję rozwoju, oraz takie warunki 
i atmosferę pracy, które sprawią, że pra-
cownicy nie będą mieli potrzeby szukać 
ich na zewnątrz.

Zatrzymanie w firmie wartościowych 
pracowników gwarantuje wiele korzyści, 
które przekładają się na gwarancję reali-
zacji wyznaczonych celów biznesowych, 
zadowolenie klientów i pozostałych 
współpracowników. Wykorzystywanie 
skutecznych metod i narzędzi zatrzymy-
wania pracowników w firmie powinno 
być dopasowane do ich potrzeb i zapew-
niać ciągłość kulturową oraz operacyjną. 1   Strona internetowa Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov. 
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Wzmacnianie poczucia sprawczości 

Stworzenie zrozumiałych oczekiwań w oparciu o harmonogramy oraz pozwolenie na 
ich samodzielną realizację poprzez narzędzia wybrane przez pracowników spowodu-
je osiągnięcie zamierzonych celów. Dodatkowo zapewnienie wszystkich niezbędnych 
informacji, szkoleń i zasobów pozwoli na pełne skupienie się pracowników na powie-
rzonych zadaniach. Zaangażowanie członków zespołu w podejmowanie decyzji do-
tyczących ich pracy oraz wywieranie wpływu na kierunek, w którym zmierza firma, 
skutkuje poczuciem u pracowników ich docenienia oraz pozwala na dłużej związać 
się z miejscem pracy. 

Nagradzanie i wyrażanie uznania 

Nagradzanie oraz docenianie osiągnięć pracowników potęguje motywowanie do dal-
szego zaangażowania w kolejne projekty i rozwój firmy, a wyrażanie uznania wobec 
pracowników podczas spotkań zespołu prowadzi do prostego i zarazem skutecznego 
sposobu doceniania pracowników. 

Zapewnianie rozwoju i kolejnych wyzwań 

Oferowanie pracownikom szans rozwoju zawodowego oraz narzędzi podnoszących 
kwalifikacje sprawia, że osoby ambitne posiadają zagwarantowany stały dostęp do re-
gularnych szkoleń, czego efektem są aktualne umiejętności i kwalifikacje. Zapewnie-
nie kolejnych wyzwań pracownikom pozwala na realizowanie kolejnych projektów, 
gwarantujących zdobycie nowych kompetencji. 

Nadawanie kierunku i wspieranie 

Poziom satysfakcji pracowników z pracy wynika z jakości relacji z bezpośrednimi 
przełożonymi. Prawidłowo przekazane pracownikom oczekiwania oraz definiowanie 
celów jako osiągalne gwarantuje transparentną komunikację w zespole, dostarcza re-
gularnych informacji zwrotnych oraz zachęca pracowników do zgłaszania własnych 
propozycji, uwag i pomysłów. Omawianie bieżących spraw i projektów z pracownika-
mi wzmacnia w nich poczucie integracji z zespołem oraz stwarza pozytywne i moty-
wujące środowisko pracy.

Autentyczność działań poświęconych 
rozwojowi pracowników zapewni sku-
teczną realizację celów biznesowych 
wówczas, gdy działania zmierzające 
do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa 
będą się odbywały na tym samym pozio-
mie, co zaplanowane działania służące 
rozwojowi pracowników. Efektem tego 
pracownicy staną się integralną częścią 
firmy, dla której pracują, oraz ambasa-
dorami pomagającymi wspierać rozwój 
i działania firmy, przyciągając kolejnych 
doświadczonych i wykwalifikowanych 
pracowników, chcących zdobyć zatrud-
nienie w takiej firmie.

Emilia Drzymała
Menadżer ds. Marketingu i CSR  

Pełnomocnik ds. Systemów  
Zarządzania PCC EXOL
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Talent Management in Company

Talentmanagement  
im Unternehmen

Every business faces situations when an experienced and qualified worker decides to leave 
his or her current job. This situation led to an increase in the number of employees, known as 
corporate nomads, where both managers as well as professionals stay shorter and shorter in 
one company, changing jobs 12 times throughout their career on average.

Jedes Unternehmen hat in seiner Geschäftstätigkeit mit 
Situationen zu kämpfen, in denen erfahrene und qualifizierte 
Mitarbeiter beschließen, ihren bisherigen Arbeitsplatz zu 
verlassen. Diese Situation hat zur Entstehung einer Gruppe 
von Mitarbeitern geführt, die man als Berufsnomaden 
bezeichnet. Führungs- und Fachkräfte verbleiben immer kürzer 
in einem Unternehmen und wechseln den Arbeitsplatz  
im Laufe ihres Berufslebens im Durchschnitt 12 Mal(1). 
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B
ecause employees identify 
with the company they work 
for, employers are encour-
aged to take care of their 
employees by creating value 

offer that will ensure development satis-
faction and conditions and working at-
mosphere that will make employees less 
likely to look for them outside.

Keeping company's valuable employees 
guarantees a number of benefits that are 
connected with business goals achieve-
ment guarantee, customers’ and other 
coworkers satisfaction.

The authenticity of implementing em-
ployee development activities will en-
sure that business goals are met effec-
tively when the ways of achieving the 
company's goals are the same as the 
planned employee development activi-
ties. As a result, employees will become 
an integral part of the company they 
work for and ambassadors to support 
the company's growth and activities, at-
tracting more experienced and qualified 
employees seeking employment in such 
a company.

D
a sich Mitarbeiter mit dem 
Unternehmen identifizie-
ren, in dem sie arbeiten, 
ist den Arbeitgebern zu 
empfehlen, sich um ihre 

Mitarbeiter zu kümmern, zufrieden-
stellende Angebote für die persönliche 
Entwicklung zu schaffen und die Ar-
beitsbedingungen und -atmosphäre so 
zu gestalten, dass die Mitarbeiter keine 

Notwendigkeit verspüren, sich extern 
umzusehen.

Wertvolle Mitarbeiter im Unternehmen 
zu halten, hat viele Vorteile, sei es in 
Form der Garantie, dass die geschäftli-
chen Vorgaben erreicht werden, oder in 
Form zufriedener Kunden und anderer 
Mitarbeiter. 

Authentisch durchgeführte Maßnah-
men zur Mitarbeiterentwicklung werden 
dann zur Erreichung der geschäftlichen 
Ziele führen, wenn die Maßnahmen 
zur Erreichung der Unternehmensziele 
auf demselben Niveau betrieben wer-
den wie die geplanten Maßnahmen zur 
Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Da-
durch werden die Mitarbeiter zu einem 
integralen Bestandteil des Unterneh-
mens, für das sie arbeiten, und zu Bot-
schaftern, die die Entwicklung und die 
Arbeit des Unternehmens unterstützen, 
indem sie weitere erfahrene und quali-
fizierte Mitarbeiter gewinnen, in einem 
solchen Unternehmen arbeiten wollen. 

1   Bureau of Labor Statistics: https://www.bls.gov. 

Ważne zmiany w konkursie:
jedna kategoria – Przyroda 

maksymalnie dwa zgłoszone zdjęcia
główna nagroda 700 zł

Szczegółowe informacje znajdziesz 
w Regulaminie na stronie 

www.rc.com.pl/zlap-zajaca-junior

Ważne zmiany w konkursie:
jedna kategoria – Przyroda 

maksymalnie dwa zgłoszone zdjęcia
główna nagroda 2000 zł

Szczegółowe informacje znajdziesz 
w Regulaminie na stronie 

www.rc.com.pl/zlap-zajaca
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Konkurs fotograficzny

Złap Zająca

Ważne informacje: Uczestnikami konkursu mogą być tylko 
pracownicy lub dzieci pracowników zatrudnionych w spółkach 
PCC Rokita, PCC EXOL i PCC Consumer Products Kosmet.

Prosimy o nadsyłanie zdjęć wraz krótkim opisem fotografowanego 
obiektu, miejsca lub okoliczności zrobienia fotografii 
do 31.08.2017 r. na adres zlap.zajaca@pcc.eu. 

XI edycja konkursu fotograficznego 
Złap Zająca dla pracowników firm 
realizujących Program 
„Odpowiedzialność i Troska”

V edycja konkursu fotograficznego 
Złap Zająca Junior dla dzieci 
pracowników firm realizujących  
Program „Odpowiedzialność i Troska”

Ważne zmiany w konkursie:
jedna kategoria – Przyroda 

maksymalnie dwa zgłoszone zdjęcia
główna nagroda 700 zł

Szczegółowe informacje znajdziesz 
w Regulaminie na stronie 

www.rc.com.pl/zlap-zajaca-junior

Ważne zmiany w konkursie:
jedna kategoria – Przyroda 

maksymalnie dwa zgłoszone zdjęcia
główna nagroda 2000 zł

Szczegółowe informacje znajdziesz 
w Regulaminie na stronie 

www.rc.com.pl/zlap-zajaca

Organizator akcji



Pod etyczną lupą  
EcoVadis

Zrównoważone 
prowadzenie biznesu 
jest szczególnie istotne 
z punktu widzenia 
długoterminowego 
i stabilnego rozwoju, 
natomiast rosnące 
oczekiwania interesariuszy 
sprawiają, że niefinansowe 
dziedziny działalności 
przedsiębiorstwa 
zaczynają stanowić istotny 
element zarządzania 
ryzykiem.

P
rzedsiębiorstwa zaczyna-
ją brać pod uwagę szero-
kie spektrum kryteriów 
zrównoważonego rozwoju 
w trakcie podejmowania 

swoich decyzji biznesowych, a te, które 
posiadają rozbudowany łańcuch dostaw, 
podnoszą swoje kompetencje i wyniki 
w działaniach na rzecz środowiska i spo-
łeczeństwa. Skupiają się one w głównej 
mierze na zapewnieniu zgodności dzia-
łań w całym łańcuchu dostaw, gdzie sku-
tecznym narzędziem wykorzystywanym 
do potwierdzenia tego faktu jest EcoVa-
dis.

Platforma EcoVadis powstała w 2007 
roku, stając się zaufanym partnerem dla 
ponad 30 tys. firm na całym świecie.
Metodologia EcoVadis obejmuje 150 ka-
tegorii zakupów, 110 krajów i 21 wskaź-
ników CSR.

Kluczowi interesariusze każdego przed-
siębiorstwa w ramach podejmowania 
dalszej współpracy stawiają swoim kon-
trahentom warunek spełnienia szeregu 
wymogów etycznych. Wówczas przygoto-
wanie przedsiębiorstwa do oceny w celu 
zrealizowania oczekiwań partnerów 

biznesowych stanowi poważne wyzwa-
nie i wymaga wsparcia merytorycznego, 
które gwarantuje podjęcie współpracy 
z międzynarodową platformą EcoVadis. 
EcoVadis wspiera przedsiębiorstwa 
w ocenie podejmowanych działań pod 
kątem praktyk etycznych, jak również 
oddziaływania na środowisko naturalne 
i społeczeństwo. W ramach współpracy 
z EcoVadis przez zespół ekspertów do-
konywana jest analiza danych, które zo-
stały zaraportowane przez dane przed-
siębiorstwo w czterech dziedzinach, 
obejmujących środowisko naturalne, 
praktyki dotyczące zatrudnienia, łań-
cuch dostaw oraz etyczny biznes. Eco-
Vadis gwarantuje dostęp do wyników 
analiz poprzez platformę internetową, 
gdzie właściciel danych ma prawo zde-
cydować, w jakim zakresie udostępni 
swoje wyniki oceny. W ramach kom-
pleksowej analizy przygotowywany jest 
również benchmark działań w obszarze 
społecznej odpowiedzialności biznesu, 
przegląd mocnych i słabych stron przed-
siębiorstwa oraz oferowane jest wsparcie 
w opracowaniu planu działań napraw-
czych. EcoVadis zapewnia ponadto 
dostęp do najważniejszych wymagań 
regulacyjnych i inicjatyw branżowych 

Platforma EcoVadis  
powstała w 2007 roku,  
stając się zaufanym partnerem 
dla ponad 30 tys. firm  
na całym świecie.
Metodologia EcoVadis 
obejmuje 150 kategorii 
zakupów, 110 krajów  
i 21 wskaźników CSR.
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Pod etyczną lupą  
EcoVadis

oraz przyznaje odznaki i certyfikaty dla 
przedsiębiorstw, które wyróżniają się 
w działaniach w obszarze CSR. 

EcoVadis wykorzystuje metodologię 
oceny raportowanych danych, która zo-
stała opracowana na podstawie najbar-
dziej uznawanych międzynarodowych 
standardów, odnoszących się do obsza-
rów niefinansowych. Przy tworzeniu me-
todologii uwzględniono m.in. standard 
raportowania danych niefinansowych 
Global Reporting Initiative (GRI), wy-
tyczne inicjatywy ONZ Global Compact 
oraz wytyczne międzynarodowej normy 
ISO 26000, obejmującej społeczną odpo-
wiedzialność przedsiębiorstw. 

O skuteczności działań w ramach bu-
dowania zrównoważonego łańcucha do-
staw raportowanych na platformie Eco-
Vadis przekonują wyniki opublikowane 
przez EcoVadis, pokazujące, że ponad 
70% przedsiębiorstw zarejestrowanych 
na platformie zwiększa skuteczność swo-
ich działań i osiąga lepsze rezultaty pod-
czas ponownej oceny. 

Obecnie w strukturach Grupy PCC ra-
portowaniem na platformie EcoVadis 
objęte są trzy spółki: PCC Rokita, PCC 
EXOL i PCC Consumer Product Ko-
smet.

Pierwszą spółką, która rozpoczęła rapor-
towanie na platformie, jest PCC EXOL. 
Spółka dokonała zaraportowania swoich 
działań w obszarze CSR w roku 2014 
z wynikiem 57 punktów, przy średniej 
41,6, otrzymując tym samym srebrny 
poziom. W 2016 roku Spółka została 
oceniona po raz drugi, otrzymując 69 
punktów, przy średniej 42,5 i tym sa-
mym uzyskując złoty poziom. W IIQ 
2017 roku PCC EXOL dokona zarapor-
towania danych po raz trzeci.

PCC Rokita zaraportowała wyniki swo-
jej działalności w obszarze CSR po raz 
pierwszy w roku 2015, uzyskując wynik 
48 punktów, przy średniej 42,5 i tym 
samym otrzymując srebrny poziom. 
W IIQ 2017 roku Spółka po raz drugi 
zostanie poddana ocenie.

PCC Consumer Products Kosmet zara-
portowała po raz pierwszy swoje działa-
nia w obszarze CSR w roku 2015 z wy-
nikiem 47 punktów, otrzymując tym 
samym srebrny poziom. W 2017 roku 
Spółka została oceniona po raz drugi, 
otrzymując 63 punkty i tym samym uzy-
skując złoty poziom.

Stosowanie rozbudowanych narzędzi 
etycznego zachowania może pomóc 
w ograniczaniu kosztów, zwiększaniu 
optymalizacji i innowacyjności łańcucha 
dostaw oraz zacieśnianiu współpracy 
z partnerami biznesowymi. 

Emilia Drzymała
Menadżer ds. Marketingu i CSR  

Pełnomocnik ds. 
Systemów Zarządzania  

PCC EXOL

Under ethical view of EcoVadis
Sustainable way of running business is particularly important 
in terms of long-term and stable growth, while rising 
stakeholder expectations make non-financial business areas 
become an important part of risk management. 

C
ompanies start taking into 
account a wide range of 
sustainability criteria while 
making their business de-
cisions, and those which 

have an extensive supply chain, improve 
their competencies and performance in 
environmental and social work. They 
mainly focused on ensuring compliance 
of activities throughout the whole sup-
ply chain, where EcoVadis is an effective 
tool of confirming this.

EcoVadis is an international platform 
that assists companies in evaluating 
their activities for ethical practices, as 
well as their impact on the environment 
and society.

Currently, three PCC Group companies 
- PCC Rokita, PCC EXOL, PCC Con-
sumer Products Kosmet - are reporting 
on the EcoVadis platform.

The first company that started reporting 
on the platform is PCC EXOL. The com-
pany reported its CSR activities in 2014 
with a score of 57 points and an average 
of 41.6, thus achieving a silver badge. In 
2016, the company was evaluated for the 
second time, receiving 69 points, with 
an average of 42.5 and thus obtaining 
a gold badge. In Q2 2017, PCC EXOL 
will report data for the third time.

PCC Rokita reported its activities in 
CSR for the first time in 2015, receiving 
a score of 48 points, with an average of 

42.5 and thus receiving a silver badge. 
In Q2 2017, the Company will be evalu-
ated for the second time.

PCC Consumer Products Kosmet re-
ported its CSR activities for the first 
time in 2015 with a score of 47 points, 
thus achieving a silver badge. In 2017 
the company was evaluated for the sec-
ond time, receiving 63 points and thus 
obtaining a gold badge.

Using advanced ethical behaviour tools 
can help reduce costs, increase supply 
chain optimisation and innovation, and 
strengthen collaboration with business 
partners.
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D
E Unter der Ethik-Lupe von EcoVadis

Nachhaltige Geschäftstätigkeit ist für eine langfristige und 
stabile Entwicklung besonders wichtig. Die nichtfinanziellen 
Bereiche der Unternehmenstätigkeit werden aber auch 
aufgrund der steigenden Erwartungen der Stakeholder zu 
einem immer wichtigeren Faktor im Risikomanagement.

D
ie Unternehmen fangen an, 
bei ihren geschäftlichen 
Entscheidungen ein breites 
Spektrum von Nachhaltig-
keitskriterien zu berück-

sichtigen, und Unternehmen mit um-
fangreichen Lieferketten steigern ihre 
Kompetenzen und Ergebnisse durch 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
und soziales Engagement. Sie konzen-
trieren sich vor allem auf konsistentes 
Handeln in der gesamten Lieferkette. 
Einen effektiven Nachweis hierfür bietet 
EcoVadis.

Als internationale Plattform unter-
stützt EcoVadis die Unternehmen bei 
der Bewertung ihrer Maßnahmen nach 
ethischen, ökologischen und sozialen 
Aspekten.

Gegenwärtig umfasst die Berichterstat-
tung über die EcoVadis-Plattform drei 
Unternehmen der PCC-Gruppe: PCC 
Rokita, PCC EXOL und PCC Consu-
mer Product Kosmet.

Das erste Unternehmen, das mit der 
Berichterstattung über die Plattform be-
gann, war PCC EXOL. Das Unterneh-
men reichte seine 2014 durchgeführten 
Maßnahmen im CSR-Bereich ein und 
erzielt dafür 57 Punkte, was ihm bei 
einem Durchschnitt von 41,6 eine Be-

wertung mit „Silber“ brachte. 2016 wur-
de das Unternehmen zum zweiten Mal 
bewertet und erzielt 69 Punkte, was bei 
einem Durchschnitt von 42,5 der Stufe 
„Gold“ entsprach. Im 2. Quartal 2017 
wird PCC EXOL ihren Bericht zum 
dritten Mal einreichen.

PCC Rokita reichte ihren CSR-Bericht 
erstmals 2015 ein und erhielt mit 48 
Punkten bei einem Durchschnitt von 
42,5 die Bewertung „Silber“. Im 2. 
Quartal 2017 wird das Unternehmen 
zum zweiten Mal bewertet.

PCC Consumer Products Kosmet mel-
dete ihre CSR-Maßnahmen erstmals 
2015 und erreichte mit 47 Punkten eben-
falls die Stufe „Silber“. 2017 wurde das 
Unternehmen zum zweiten Mal bewer-
tet und erzielte 63 Punkte, was der Stufe 
„Gold“ entsprach.

Die Anwendung komplexer Hilfsmit-
tel für ethisches Verhalten kann dazu 
beitragen, die Kosten zu senken, Op-
timierungen und Innovationen in der 
Lieferkette herbeizuführen und eine 
engere Zusammenarbeit mit anderen 
Geschäftspartnern zu erreichen. 
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Bezpieczne  

wakacje w górach

Przed nami długo 
wyczekiwany okres. Już 
dzwonił ostatni dzwonek 

w szkole, a my wraz 
z naszymi pociechami, 
bliskimi i znajomymi 

dawno zaplanowaliśmy 
swoje urlopy. 

fot. Maciej Trubisz

Część I
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C
zęść z nas uda się nad mo-
rze, część – nad jeziora, 
a część z nas wyruszy na 
górskie szlaki, bo chcemy 
z wakacji przywieźć piękne 

zdjęcia i jeszcze piękniejsze wspomnie-
nia. Niezależnie od zakątku świata – za-
sady poruszania się w górach są zawsze 
takie same. Dlatego warto je poznać 
i zapamiętać, aby nasz wypoczynek był 
bezpieczny. Poniżej przytaczam podsta-
wowe zasady dotyczące maksymalnie 
dwudniowych wędrówek, bo najczęściej 
wybieramy się na piesze wycieczki trwa-
jące właśnie jeden–dwa dni. 

1. Przygotowanie

Wbrew pozorom przygotowanie do wę-
drówki to najważniejszy etap całej wy-
cieczki. To właśnie od tego elementu 
zależy, czy nagłe załamanie pogody bę-
dzie dla nas zaskoczeniem. Bez względu 
na to, czy idziemy w góry wysokie czy 
niskie – zawsze trzeba się do wycieczki 
starannie przygotować i sprawdzić:

• położenie obiektów, takich jak szałasy, 
schrony, leśniczówki itp. – one będą 
miały za zadanie nas schronić;

• czas planowanego spaceru od punktu 
wyjścia do punktu docelowego;

• przebieg szlaku – stokiem leśnym, 
grzbietami, a może halami;

• różnicę wzniesień na podejściach – 
dla niewprawionego turysty spacer 
może się okazać zbyt wyczerpujący;

• drogi odwrotu, gdy zdecydujemy 
o skróceniu naszej wędrówki ze wzglę-
du na warunki pogodowe;

• telefon: ZAWSZE naładowany do 
końca, a jeśli jeszcze posiadamy do-
datkowe źródło zasilania w postaci 
tzw. powerbanka – zawsze warto je ze 
sobą zabrać;

• plecak: zabierajmy to, co jest nam 
potrzebne teraz, i to, co nam byłoby 
potrzebne, gdyby nagle zmieniła się 
pogoda; pamiętajmy, że im więcej za-
bierzemy ze sobą, tym więcej będzie-
my musieli nosić;

• aby plecak nie był przeładowany – za-
wsze warto sprawdzić prognozę pogo-
dy i aktualne warunki na szlaku; to 
również pozwoli nam na odciążenie 
plecaka i przygotowanie do wyjścia.

2. Wyjście w góry 

Wtedy najważniejszy numer w telefo-
nie to 601 100 300 lub 985. To numer 
ratunkowy, który niejednemu turyście 
uratował już życie i wielu osobom po-
mógł. Upewnijmy się, że zapisaliśmy go 
w naszym telefonie. 

Po górach nie należy spacerować same-
mu. Zawsze warto zostawić informację 
w schronisku, hotelu czy pensjonacie, 
gdzie się udajemy i mniej więcej o której 
godzinie powinniśmy stamtąd wrócić, 
a gdy plany ulegną zmianie, warto zak-
tualizować te informacje. Gdy nie mo-
żemy skontaktować się z daną osobą – 
można zadzwonić na numer ratunkowy 
i tam zostawić taką informację. Również 
w przypadku gdy kończy nam się bate-
ria w telefonie, a nadchodzi zmrok czy 
pogarszają się warunki pogodowe – war-
to skorzystać z numeru alarmowego, by 
poinformować służby ratunkowe o na-
szej pozycji, miejscu, do którego zmie-
rzamy, i godzinie, o której powinniśmy 
się tam znaleźć. Po przyjściu do takiego 
miejsca warto zgłosić też, że jesteśmy 
bezpieczni. 

W góry wychodzimy na wędrówkę 
zawsze rankiem. Pogoda najczęściej 
psuje się wczesnym popołudniem. 

Szybko zmieniająca się pogoda może 
sprawić, że burza zastanie nas w niebez-
piecznym dla nas terenie. W takim przy-
padku bardzo szybko trzeba udać się do 
możliwie najbezpieczniejszego schronie-
nia i przestrzegać następujących zasad:
• Unikajmy przestrzeni odsłoniętych, 

szczytów, grani, pojedynczych skał czy 
drzew.

• Woda oraz metalowe łańcuchy i dra-
binki są doskonałym przewodnikami 
elektrycznymi – unikajmy ich!

• Będąc przy skałach, nie opierajmy się 
o nie, oddalmy się od skały o co naj-
mniej metr.

• Bezpieczną pozycją jest pozycja kucz-
na ze złączonymi nogami i jeśli to 
możliwe – odizolujmy się od mokrego 
podłoża, np. plecakiem.

• Przebywając w grupie – nie wolno 
trzymać się za ręce. Należy zachować 
od siebie odległość na rozproszonym 
terenie, aby w przypadku ewentualne-
go porażenia ucierpiało jak najmniej 
osób.

Niezbędnik turystyczny: 
1. Aktualna mapa papierowa ze szlakami turystycznymi.
2. Kompas/GPS.
3. Dokument identyfikacyjny – warto zrobić jego kopię w telefonie.
4. Telefon komórkowy z wpisanym numerem do rodziny pod  

skrótem ICE oraz do służb ratowniczych (985 lub 601 100 300).
5. Obuwie pełne (ponad kostkę).
6. Czapka z daszkiem lub inne nakrycie głowy na wysokie  

temperatury.
7. Ubranie przeciwdeszczowe oraz wiatrochronne.
8. Zapasowa ciepła odzież.
9. Latarka wraz z zapasowymi bateriami.
10. Zapałki.
11. Sznurek pomocniczy.
12. Scyzoryk.
13. Apteczka + folia NRC.
14. Kremy ochronne.
15. Wysokoenergetyczne jedzenie (np. orzeszki, słodycze,  

czekolada).
16. Worki foliowe (ochrona rzeczy przed zamoknięciem,  

przetrzymywanie śmieci itp.).

Wszystkich zachęcam do pobrania aplikacji RATUNEK, która pozwala 
namierzyć osobę wzywającą pomoc z dokładnością do kilku metrów,  
a co za tym idzie – możemy znacznie skuteczniej określić swoją  
lokalizację oraz przyspieszyć akcję ratunkową. Aplikacja dostępna jest  
na stronie: www.ratunek.eu
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MOŻE SIĘ JEDNAK ZDARZYĆ, ŻE POMIMO  
DOBREGO PRZYGOTOWANIA ZGUBIMY SZLAK. 
JAK NALEŻY SIĘ WTEDY ZACHOWAĆ?

• NIE PANIKOWAĆ!
• Ustalić kierunek, z którego przyszliśmy.
• Ustalić kierunek, w którym powinien prowadzić szlak.
• Zapamiętać charakterystyczne punkty, które mijaliśmy.
• Ustalić, gdzie się znajdujemy i którędy w tym rejonie winien  

przebiegać szlak turystyczny. 
• Ustalić, w jakim kierunku należy się udać celem odnalezienia  

zagubionego szlaku. 

Najkorzystniej jest zawrócić do miejsca, w którym ostatni raz widzieliśmy 
znak na szlaku. Drogi odwrotu z planowanej trasy wycieczki, o których 
wspomniałem wcześniej, by je zaplanować, zwłaszcza w Tatrach, mogą być 
wybrane jedynie znakowanymi szlakami turystycznymi, gdyż inaczej staną 
się pułapką, a nie drogą do schroniska lub domu. 

Niezwykle ważne w trakcie wędrówki 
jest to, by orientować się w terenie, pa-
miętać, przez jaki teren prowadził nas 
szlak — grzbiet, po stoku, polana itp., 
znać kierunki świata oraz czas naszego 
marszu od momentu wyjścia, co może 
być pomocne w przypadku potrzeby 
podjęcia decyzji o zawróceniu czy kon-
tunuowaniu marszu. 

Maciej Trubisz
Specjalista ds. Organizacji Eventów

PCC Rokita 
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T
he last bell at school already 
rang, and we together with 
our children, loved ones and 
friends planned our holidays 
a long time ago. Some of us 

will go to seaside, some to lakes, and 
some of us will go on mountain trails 
because from our holidays we want to 
bring beautiful pictures and even more 
beautiful memories. Regardless of the 

part of the world - the rules of behav-
iour in mountains are always the same. 
That is why it is important to know and 
remember them to make us safe. I only 
cite basic principles that cover a maxi-
mum of two days of hikes, because we 
usually go for one- or two-day trekking. 

1. Preparation

Contrary to appearances, preparation 
for trekking is the most important ele-
ment of the whole trip. This part will 
decide if a sudden weather breakdown 
surprises us or not. Regardless of wheth-

er we go to the high or low mountains - 
you always have to carefully prepare and 
check:
• Location of facilities such as huts, 

shelters, forester's lodges, etc., they 
will be used to shelter us

• Time of the planned walk from the 
starting point to our destination

• Trail course - forest slope, ridges or 
alps

• Difference in hills on approaches be-
cause for unprepared tourist it may 
turn out to be too exhausting

• Way back when we decide to shorten 
our hike due to weather conditions

A long awaited period  
is coming. 

Safe holidays  
in mountains - part I

E
N

G
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• Phone: ALWAYS fully charged, and if 
you also have an additional source of 
power source (so called power bank) - 
it is always worth taking it with you

• Backpack: we take what we need now 
and what we would need if the weath-
er suddenly changed. Remember that 
the more we take with us the more we 
will have to carry

• Make sure your backpack is not over-
loaded - it is always a good idea to 
check weather forecasts and current 
conditions on the trail. This will also 
allow us to unload the backpack and 
prepare for leave.

2. Going to mountains

The most important number on the 
phone: 601 100 300 or 985. This is a res-
cue number that has already saved a life 
of not only one tourist and helped many 
people. Let's make sure we have this 
number on our phone.

In the mountains you should not walk 
alone. It is always a good idea to leave 
information in the hostel, hotel or guest 
house where we go and about what time 

Tourist must-have:
1. Current paper map with tourist trails
2. Compass / GPS
3. ID - it is worth to make a copy of it on your phone
4. Mobile phone with family contact number entered under ICE, 

and emergency services (985 or 601 100 300)
5. Solid footwear (over ankle)
6. Cap or other headgear for high temperatures
7. Rain clothing and windbreaker
8. Spare warm clothes
9. Flashlight with spare batteries
10. Matches
11. Cord / rope
12. Pocket knife
13. First aid kit + NRC foil
14. Protective creams
15. High energy foods (eg. nuts, sweets, chocolate)
16. Foil bags (protection for things from getting wet, keeping  

trash, etc.)

I encourage you to download the RATUNEK application, which allows 
to trace the person calling for help within a few meters, and thus, we can 
more effectively set your location and speed up the rescue action.  
The application is available at: www.ratunek.eu

• DO NOT PANIC
• determine the direction from 

which we came
• determine the direction in which 

the trail should go
• remember the characteristic 

points we passed
• determine where we are and 

where the tourist path should be 
in this area

• determine in what direction you 
should go to find the lost trail.

we should return. In case the plan chang-
es - it is always a good idea to inform 
the person who we left this information 
about our return and plan change. 

When we can not contact this person 
- you can call the emergency number 
and leave such information there. Also, 
if we run out of battery on the phone, 
or if it is getting dark or weather is get-
ting worse - it is a good idea to use the 
emergency number to let the emergency 
services know where we are, where we 
go to and what time we should be there. 
When you come to this place, it is worth 
to report that we are safe.

We always start our hikes in moun-
tains in the morning. The weather is 
most likely to spoil in the early after-
noon.

Quickly changing weather can make the 
storm finds us in a dangerous area. In 
such case, you must very quickly go to 
the safest possible shelter and observe 
the following rules:

IT MAY HAPPEN, HOWEVER, 
THAT DESPITE OUR GOOD 
PREPARATION WE WILL 
LOSE THE TRAIL. 
HOW SHOULD WE  
BEHAVE?

It is best to return to the place where 
we last saw the sign on the trail. Ways 
back from the planned route of trips 
which I mentioned earlier to plan, 
especially in the Tatra Mountains, 
can only be chosen by marked tourist 
routes, otherwise they will become 
a trap rather than a way to the hostel 
or home.

• Avoid exposed areas, peaks, hills, sin-
gle rocks or trees

• Water, metal chains and ladders are 
excellent electrical guides - avoid 
them!

• Being on the rocks, do not lean against 
them. Get away from the rock for at 
least a meter

• Safe position is a tuck position with 
legs together and if possible - isolate 
yourself from the wet ground with eg. 
a backpack

• Staying in the group - do not hold 
hands. Keep away from each other in 
open areas so that, in case of getting 
struck by lightning, fewer people are 
affected.

It is extremely important during the 
hike to have a sense of direction, re-
member how the terrain led us - a ridge, 
a slope, a glade, etc., to know the direc-
tions of the world and to know the time 
of our march from the moment of depar-
ture which can be helpful if we need to 
decide whether to continue our march 
or to go back.
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W
enn das letzte Klingeln 
in der Schule verklun-
gen ist, kann der lange 
geplante Urlaub mit 
Kindern, Freunden und 

Bekannten beginnen. Die einen fahren 
ans Meer, andere an einen See, wieder 
andere zum Wandern in die Berge, 
denn man will von den Ferien schließ-
lich schöne Fotos und noch schönere 
Erinnerungen mit nach Hause bringen. 
Ganz gleich, an welchem Ort der Welt – 
die Regeln für einen Aufenthalt in den 
Bergen sind immer dieselben. Deshalb 
ist es gut, sie sich einzuprägen, damit 
die Sicherheit immer gewährleistet ist. 
Ich möchte hier nur grundlegende Re-
geln nennen, die für maximal zweitä-
gige Wanderungen gelten, denn die al-

lermeisten Wanderungen dauern einen 
oder zwei Tage. 

1. Vorbereitung:

Es scheint überflüssig zu sagen, aber 
die Vorbereitung der Wanderung ist das 
wichtigste Element der gesamten Tour. 
Denn hiervon hängt ab, ob zum Bei-
spiel ein plötzlicher Wetterumschwung 
überraschend für uns kommt oder eher 
nicht. Egal, ob die Berge, in denen wir 
wandern, hoch sind oder niedrig: In je-
dem Fall muss man die Tour sorgfältig 
und vorbereiten und Folgendes über-
prüfen:
• die Lage von Objekten wie Schutzhüt-

ten, Unterständen, Forsthäusern etc. 
- denn ihre Aufgabe ist es, Schutz zu 
bieten.

• die Dauer der geplanten Tour vom 
Ausgangspunkt bis zum Ziel,

• den Verlauf des Wegs - über bewalde-
te Hänge, Bergkämme oder auch über 
Almen, 

• die Höhenunterschiede bei den An-

stiegen, denn für ungeübte Wanderer 
könnte die Tour zu anstrengend wer-
den,

• eine Notvariante für den Fall, dass 
man sich wegen des Wetters für einen 
Abbruch der Wanderung entscheidet.

• Telefon: IMMER vollständig aufgela-
den. Wenn jemand eine zusätzliche 
Stromquelle wie eine Powerbank hat, 
lohnt es sich immer, sie mitzuneh-
men.

• Rucksack: Man sollte das mitnehmen, 
was man unmittelbar benötigt, und 
das, was man bei einem plötzlichen 
Wetterumschwung benötigen könnte. 
Je mehr man mitnimmt, desto mehr 
muss man allerdings auch tragen. 

• Damit man den Rucksack nicht über-
lädt, sollte man immer den Wetterbe-
richt und die aktuellen Wegeverhält-
nisse abfragen. Damit kann man den 
Rucksack entlasten und sich auf den 
Start vorbereiten. 

Vor uns liegt eine lang  
herbeigesehnte Zeit. 

Sichere Ferien  
in den Bergen,  
Teil 1

D
E
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2. Auf dem Weg in die Berge 

Wichtigste Telefonnummern: 601 100 
300 oder 985. Das ist die Nummer 
des Rettungsdiensts, die schon vielen 
Bergtouristen das Leben gerettet und 
vielen weiteren geholfen hat. Man sollte 
sich vergewissern, dass man diese Num-
mer im Telefon eingespeichert hat. 

In den Bergen sollte man nicht allein 
unterwegs sein. Man sollte immer eine 
Information in der Hütte, im Hotel oder 
der Pension hinterlassen, wohin man 
geht und um welche Uhrzeit man mehr 
oder weniger zurück zu erwarten ist. 
Wenn sich die Pläne ändern, sollte man 
die Person, der man diese Information 
hinterlassen hat, hierüber informieren. 
Kann man denjenigen nicht erreichen, 
kann man den Rettungsdienst anrufen 
und dort eine entsprechende Nachricht 
hinterlassen. Auch wenn der Handyak-
ku alle ist, es dunkel wird oder das 
Wetter schlechter wird, sollte man die 
Alarmnummer nutzen und dem Ret-

Packliste für Wanderer: 
1. Aktuelle Karteauf Papier mit Wanderwegen
2. Kompass/GPS 
3. Identifikationsdokument – möglichst mit Kopie auf dem Telefon
4. Mobiltelefon mit unter dem Kürzel ICE eingespeicherterTelefon-

numer der Angehörigen und den Rettungsdienstnummern  
(985 oder 601 100 300) 

5. Wanderschuhe (knöchelhoch) 
6. Kappe mit Blende oder andere Kopfbedeckung gegen hohe 

Temperaturen 
7. Regen- und windabweisende Kleidung 
8. Warme Reservekleidung 
9. Lampe mit Ersatzbatterien 
10. Streichhölzer 
11. Hilfsseil 
12. Taschenmesser 
13. Verbandszeug + Rettungsdecke
14. Schützende Cremes 
15. Energiereiche Verpflegung (z. B. Nüsse, Süßigkeiten, Schokolade) 
16. Plastiktüten (Schutz vor Nässe, Müllaufbewahrung etc). 

Ich empfehle jedem, die App RATUNEK (Rettung) herunterzuladen,  
mit der es möglich ist, eine Person, die Hilfe anfordert, bis auf wenige 
Meter genau zu orten, wodurch sich der eigene Standort deutlich genauer 
feststellen und Rettungsmaßnahmen beschleunigen lassen.  
Die App ist verfügbar unter: www.ratunek.eu

• KEINE PANIK
• Richtung feststellen, aus der 

man gekommen ist
• Richtung feststellen, in die  

der Weg führen sollte, 
• Markante Punkte in Erinnerung 

rufen, an denen man vorbeige-
kommen ist,

• Feststellen, wo man sich befin-
det und wo in diesem Bereich 
der Wanderweg verlaufen sollte. 

• Feststellen, in welche Richtung 
man laufen sollte, um den verlo-
renen Weg wiederzufinden.

tungsdienst seine Position, den Zielort 
und die geplante Ankunftszeit mitteilen. 
Ist man dort angekommen, sollte man 
mitteilen, dass man in Sicherheit ist. 

Bergwanderungen tritt man immer 
morgens an. Häufig schlägt das Wet-
ter am frühen Nachmittag um. 

Bei schnellen Wetterumschwüngen 
kann es passieren, dass man in unsiche-
rem Gelände von einem Gewitter über-
rascht wird. In diesem Fall muss man 
sich so schnell wie möglich an einem 
möglichst sicheren Ort begeben und da-
bei folgende Regeln beachten: 
• Meide ausgesetzte Flächen, Gipfel, 

Grate, einzelne Felsen oder Bäume!
• Wasser, Ketten und Leitern aus Me-

tall sind hervorragende elektrische 
Leiter - meide sie!

• Stütze dich in felsigem Gelände nicht 
an Felsen ab. Halte mindestens einen 
Meter Abstand vom Fels.

• Eine sichere Position ist es, in die Ho-
cke gehen und die Beine geschlossen 

TROTZ GUTER 
VORBEREITUNG KANN ES 
PASSIEREN, DASS MAN 
SICH VERIRRT.  
WIE SOLLTE MAN SICH 
DANN VERHALTEN?

Am besten ist es, bis zu dem Punkt 
zurückzugehen, an dem man die 
Wegemarkierung zuletzt gesehen hat. 
Für die Notfallvarianten, die ich zuvor 
bei der Tourenplanung erwähnt habe, 
dürfen vor allem in der Hohen Tatra 
nur markierte Wanderwege verwendet 
werden, da sie statt des Rückwegs zur 
Hütte oder zum Haus sonst zur Falle 
werden können. 

halten – wenn möglich, sollte man 
sich außerdem vom nassen Boden iso-
lieren, z. B. mit Hilfe des Rucksacks.

• Wenn man in der Gruppe unterwegs 
ist: Nicht an den Händen halten! In 
offenem Gelände Abstand halten, da-
mit bei einem Blitzschlag möglichst 
wenige Personen zu Schaden kom-
men.

Außergewöhnlich wichtig bei einer 
Wanderung ist es, sich im Gelände zu 
orientieren, sich zu erinnern, welches 
Gelände man durchquert hat – Bergrü-
cken, Hang, Wiese etc. –, die Himmels-
richtungen zu kennen und zu wissen, 
um welche Uhrzeit man gestartet ist, um 
gegebenenfalls entscheiden zu können, 
ob man umkehren oder weitergehen 
sollte.
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Z
ajęcia z wychowania fizycz-
nego były dla mnie zawsze 
złem koniecznym. Do cza-
su, gdy znajomi namówili 
mnie na zakup karnetu 

na siłownię. Z praktycznego podejścia 
– skoro płacę, to chodzę – zrodziła się 
pasja. Najpierw sam próbowałem roz-
ruszać mięśnie, których praktycznie nie 
było. Następnie pod okiem trenera pró-
bowałem przyzwyczaić je do wzmożonej 
aktywności, by w końcu trafić na pasjo-
nata sportów siłowych w postaci trenera 
Zbigniewa Udały. Dlaczego nie ćwiczy-
łem sam, tylko szukałem wsparcia trene-
rów? Z nieznajomości metod treningo-
wych i poprawnej techniki wykonywania 
ćwiczeń, z chęci maksymalnego wyko-
rzystania czasu na siłowni, szybszego 
uzyskania widocznych rezultatów… albo 
z lenistwa, bo nie chciało mi się szukać 
i rozpisywać treningów, obciążeń, liczby 
serii i powtórzeń. Poza tym zawsze lep-
szą motywacją do pójścia na siłownię 
jest umówienie się z kimś. Motywacja 
wzrasta, bo nie chcemy zawieść drugiej 
osoby bardziej niż siebie. U mnie zadzia-
łało. Po dwuletniej współpracy z obec-
nym trenerem, ciężkich treningach 
cztery razy w tygodniu zaraz po pracy, 
nieśmiało zrodził się plan wystartowania 
w jakichś zawodach, żeby się sprawdzić. 
A jak już zaczynać, to z wysokiego C, 
więc od razu padło na Międzynarodowe 
Mistrzostwa Polski w Trójboju Siłowym 
Federacji GPC (Global Powerlifting 

Pasja  
zamieniona w złoto,  
czyli jak zostać mistrzem Polski
Życie pisze czasem – albo 
zazwyczaj – scenariusze, 
których byśmy sami 
sobie nie napisali. Tak też 
zaczęła się moja przygoda 
ze sportem, a konkretnie 
z trójbojem siłowym. 

P
L

Committee), organizowane przez Pol-
ską Unię Trójboju Siłowego w Zalesiu 
(między Białą Podlaską a Terespolem) 
w dniach 1–2.04.2017. Oprócz GPC 
w Polsce prężnie działają również WPC 
(World Powerlifting Congress) oraz IPF 
(International Powerlifting Federation) 
reprezentowana przez PZKFiTS (Polski 
Związek Kulturystyki, Fitness i Trójbo-
ju Siłowego).

Zawody rozgrywane są w trzech kon-
kurencjach (czasami punktowanych od-
dzielnie – każdy bój traktowany indywi-
dualnie, a czasami łącznie): 
• deadlift, czyli martwy ciąg – jedno 

z najbardziej wymagających, wielo-
stawowych ćwiczeń kulturystycznych, 
polegające na podnoszeniu ciężaru 
z podłoża;

• bench press, czyli wyciskanie sztangi 
w leżeniu na ławce; 

• squat, czyli przysiad ze sztangą trzy-
maną na plecach.

Wszystkie trzy ćwiczenia wykonywane 
oczywiście ze wzrastającym obciąże-
niem, a każdy zawodnik ma trzy podej-
ścia i czasami czwarte dodatkowe, gdy 
istnieje możliwość poprawienia rekordu 
kraju, kontynentu lub świata. Katego-
rie wagowe, w których rozgrywana jest 

rywalizacja, różnią się w zależności od 
federacji. W GPC to 12 kategorii wa-
gowych od 52 kg do +140 kg. Ja starto-
wałem w kategorii wagowej do 67,5 kg 
i kategorii wiekowej OPEN, czyli dla 
zawodników od 24. do 39. roku życia. 
Do zawodów zgłosiło się 230 zawodni-
ków i zawodniczek. Oprócz Polaków 
przyjechali zawodnicy m.in. ze Słowacji, 
Szwecji, Niemiec, Armenii i Ukrainy. 
Zawody były rozgrywane w formule 
RAW i EQ. RAW oznacza, że do boju 
przystępujemy bez sprzętu wspomagają-
cego, takiego jak koszulki lub spodenki 
wykonane z gumy, która pomaga osobie 
wykonującej bój poprzez rozciąganie 
i kurczenie się. Dozwolone są natomiast 
pas trójbojowy oraz opaski do obwiązy-
wania stawów kolanowych i nadgarst-
kowych. Przeciwieństwem jest formuła 
EQ, gdzie można stosować elementy 
wspomagające. 

Zawody zaczynają się od oficjalnego wa-
żenia zawodników, na które dotarłem 
zmęczony siedmiogodzinną podróżą 
samochodem i restrykcyjną dietą, żeby 
zmieścić się w kategorii wagowej. Na-
stępnie należało szybko doprowadzić 
organizm do jak najlepszej formy, aby 
w ciągu dwóch kolejnych dni zaliczyć 
trzy starty, podczas których trzeba za-
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chować skupienie w hali pełnej ludzi 
i głośnej muzyki. Okazało się to nie lada 
wyzwaniem. Podczas rozgrzewki przy-
gotowującej organizm do podnoszenia 
ciężarów dwu- lub trzykrotnie przewyż-
szających masę własnego ciała okazuje 
się nagle, że to, co na treningu można 
bezproblemowo podnieść, tutaj staje 
się wyzwaniem. Następnie sprawdzenie 
listy startowej i wyczekiwanie na swoją 
kolej. Walka o skupienie, wizualizacja 
techniki, bo przy takich obciążeniach 
detale odgrywają ogromną rolę, a chwi-
la nieuwagi może skutkować kontuzją 
wykluczającą z dalszego współzawodnic-
twa. Podejście do przygotowanej sztangi, 
wykonanie boju na komendy sędziego 
i oczekiwanie na minimum dwa zielone 
światła, oznaczające zaliczenie podej-

ścia. Efekt końcowy to jedna porażka 
w wyciskaniu sztangi w leżeniu (trzy 
spalone podejścia) oraz dwa zwycięstwa: 
w przysiadzie (155 kg) i w martwym cią-
gu (172,5 kg), oraz w dodatkowym czwar-
tym podejściu ustanowiony nowy rekord 
Polski federacji GPC w martwym ciągu 
– 175 kg, i na deser wywalczona kwalifi-
kacja na Mistrzostwa Europy, które od-
będą się w dniach 25–30.06.2017. A ko-
lejny krok to może Mistrzostwa Świata? 
Pożyjemy – zobaczymy. Po pierwszym 
starcie wiem, że błędów było sporo, więc 
jest nad czym pracować – tym bardziej, 
że konkurencja nie śpi.

Gdyby ktoś parę lat temu powiedział 
mi, że zostanę mistrzem Polski w spor-
tach siłowych, wyśmiałbym go. Jeśli więc 

zastanawiacie się, czy warto zaczynać 
coś, do czego obecnie nie jesteście prze-
konani – zróbcie pierwszy krok. Może 
właśnie tak narodzi się pasja albo odkry-
jecie, że nie tędy droga. Ale doświadcze-
nie pozostanie. Powodzenia.

Dziękuję Zarządowi PCC Rokita za 
wsparcie tej szalonej inicjatywy sporto-
wej.

dr Łukasz Górecki
Specjalista ds. Rozwoju

PCC Rokita 
Kompleks Chemii Fosforu
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hysical education was al-
ways a necessary evil for 
me. Till the time my friends 
persuaded me to buy a gym 
admission card. Because 

of my practical approach - when I pay, 
I go - a passion came into being. At first 
I tried to move the muscles, which prac-
tically did not exist. Then, under the 
guidance of a coach - Zbigniew Udala - 
I tried to get used to bigger activity so 
that I could finally find a passion for 
weight training. Why did not I just train 
myself but looked for coach support? 
This was because of ignorance of train-
ing methods and the correct technique 
of exercising, the desire to make the 
most of time in the gym, getting more 
visible results quicker... or laziness, be-
cause I did not want to look for and 
write out workouts, loads, number of se-
ries and repetitions. Besides, it is always 
easier to go to the gym when you have 
an appointment with someone. Motiva-
tion increases because we do not want to 
disappoint the other person more than 
ourselves. It worked for me. After a two-
year work with my current coach, heavy 
trainings four times a week just after 
work, there was an idea to take part in 

Life writes sometimes  
- or usually - scenarios we 
would not write ourselves. 
This is also how my 
adventure with sport started, 
and specifically  
with powerlifting.

Passion turned into gold  
How to become a Polish Champion

some competition and check my possi-
bilities. When I start I want to get off to 
a good start, so immediately I chose the 
GPC International Polish Powerlifting 
Championships organised by the Polish 
Powerlifting Union in Zalesie (between 
Białka Podlaska and Teresopol) on 1 
and 2 April 2017.

Competitions are in three areas:
• deadlift - one of the most demanding, 

polyarticular bodybuilding exercis-
es, based on raising weight from the 
ground;

• bench press, ie. pressing a barbell ly-
ing on a bench;

• squat, or sit with barbell held on the 
back.

All three exercises are done with increas-
ing load, of course, and each athlete has 
three approaches and sometimes the 
four additional one when there is a pos-
sibility to improve the national, conti-
nent and world record. 230 athletes and 
athletes entered the competition. Apart 
from the Poles there came, among oth-
ers, athletes from Slovakia, Sweden, 
Germany, Armenia and Ukraine.

The competition starts with the official 
weighing of athletes where I got really 
tired after seven-hour car journey and 
a restrictive diet to fit in the weight cat-
egory. Then it was necessary to quickly 
bring the body to its best condition so 
that in the next two days we could have 
three take-offs, during which you must 
concentrate in the hall full of people 
and loud music. It turned out to be quite 
a challenge. During a warm up prepar-
ing body to weight lifting two or three 

times bigger than the weight of your own 
body, it suddenly becomes clear that 
what you can lift on a training without 
any problem, here becomes a challenge. 
Then checking your start list and wait-
ing for your turn. The struggle to focus, 
visualisation of the technique, because 
with such loads the details play a huge 
role, and the moment of inattention can 
result in a knockout injury. Approach-
ing the prepared barbell, making a lift 
at the judge's command and waiting for 
a minimum two green lights, signifying 
the pass of the approach. The final result 
is one defeat in the bench press (three 
burned approaches) and two victories: 
155kg in the squat and 172.5kg in the 
deadlift, and in the fourth additional ap-
proach - the new GPC Polish Record in 
deadlift - 175 kg and as a dessert - qual-
ifying for the European Championship, 
which will take place between 25 and 30 
June 2017. And the next step maybe the 
World Championship? After the first 
start I know there were a lot of mistakes, 
so there is work to do - especially since 
the competition is not asleep.

If someone a few years ago told me that 
I would become a Polish Champion in 
weight sports, I would laugh at him. So 
if you are wondering if it is worthwhile 
to start something you are not convinced 
about today - take the first step. Perhaps 
that is how passion is born or you will 
discover that this is not the way. But ex-
perience will remain.

Thank you to the Management Board 
of PCC Rokita for supporting this crazy 
sports initiative.
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D
er Sportunterricht war für 
mich immer ein notwendi-
ges Übel. Bis ein paar Be-
kannte mich überredeten, 
eine Sammelkarte für das 

Fitnessstudio zu kaufen. Aus rein prakti-
schen Überlegungen – wenn ich bezahle, 
kann ich genauso gut hingehen – wurde 
eine Leidenschaft. Zunächst versuch-
te ich, meine Muskeln in Schwung zu 
bringen, die ich aber praktisch nicht 
hatte. Danach versuchte ich, sie unter 
den Augen eines Trainers an eine ge-
steigerte Aktivität zu gewöhnen, um 
am Ende auf einen Kraftsport-Enthusi-
asten wie den Trainer Zbigniew Udała 
zu treffen. Weshalb ich nicht allein trai-
niert, sondern die Unterstützung von 
Trainern gesucht habe? Aus Unkenntnis 
der Trainingsmethoden und der richti-
gen Trainingstechnik, weil ich die Zeit 
im Fitnessstudio optimal nutzen wollte, 
um schneller sichtbare Ergebnisse zu 
erzielen... oder aus Faulheit, weil ich 
keine Lust hatte, Trainings, Gewichte, 
Satzanzahlen und Wiederholungen zu 
suchen und zu planen. Außerdem ist es 
immer motivierender, ins Fitnessstudio 
zu gehen, wenn man mit jemandem ver-
abredet ist. Die Motivation steigt, weil 
man den Anderen nicht noch mehr ent-
täuschen will als sich selbst. Bei mir hat 
es funktioniert. Nach zwei Jahren Zu-
sammenarbeit mit meinem derzeitigen 
Trainer und hartem Training an vier 
Tagen pro Woche direkt nach der Arbeit 
reifte ganz vorsichtig der Plan, an einem 
Wettkampf teilzunehmen, um sich ein-
mal auszuprobieren. Und wenn man an-
fängt, dann gleich richtig, also wurden 
es gleich die Internationalen Polnischen 
Meisterschaften des Verbands GPC 

(Global Powerlifting Committee), die 
von der Polnischen Powerlifting-Union 
organisiert wurden und am 1. und 2. 
April 2017 in Zalesie (zwischen Biała 
Podlaska und Terespol) stattfanden. 

Die Wettkämpfe fanden in drei Diszip-
linen statt: 
• deadlift (Kreuzheben) – eine der an-

spruchsvollsten, Ganzkörper-Krafts-
portübungen, bei denen ein Gewicht 
vom Boden zu heben ist,

• bench press, dass heißt das Stoßen der 
Langhantel im Liegen auf einer Bank, 

• squat, das heißt Kniebeugen mit auf 
dem Rücken gehaltener Langhantel.

Alle drei Wettkämpfe werden natürlich 
mit ansteigenden Gewichten durchge-
führt. Jeder Teilnehmer hat drei Anläu-
fe, manchmal auch einen zusätzlichen 
vierten, wenn die Chance besteht, das 
ein nationaler Rekord, Kontinental- 
oder Weltrekord gebrochen wird. Zu 
den Wettkämpfen traten 230 Sportlerin-
nen und Sportler an. Außer aus Polen 
kamen sie u. a. aus der Slowakei, Schwe-
den, Deutschland, Armenien und der 
Ukraine. 

Der Wettkampf begann mit dem offiziel-
len Wiegen der Teilnehmer, zu dem ich 
erschöpft von sieben Stunden Autofahrt 
und der restriktiven Diät zur Einhal-
tung der Gewichtskategorie eintraf. Da-
nach hieß es, den Organismus schnell 
in bestmögliche Form zu bringen, um 
an den beiden Folgetagen drei Starts 
zu absolvieren, bei denen man sich in 
einer Halle voller Menschen und lauter 
Musik voll konzentrieren muss. Das war 
eine ziemliche Herausforderung. Beim 

Das Leben schreibt manchmal – oder gewöhnlich – 
Drehbücher, die wir uns selbst nie geschrieben hätten.  
So begann auch meine sportliche Karriere,  
konkret im Powerlifting. 

Wie man Leidenschaft  
zu Gold macht –
oder Wie man polnischer 
Meister wird

Aufwärmen, das den Organismus da-
rauf vorbereiten soll, Lasten zu heben, 
die doppelt oder dreimal so schwer sind 
wie der eigene Körper, zeigte sich plötz-
lich, dass das, was man beim Training 
problemlos heben konnte, hier zur He-
rausforderung wird. Danach folgten die 
Überprüfung der Startliste und das War-
ten, dass man an die Reihe kommt. Der 
Kampf um Konzentration, die Visuali-
sierung der Technik. Denn bei solchen 
Belastungen spielen Details eine enor-
me Rolle, und ein Moment der Unauf-
merksamkeit kann eine Verletzung zur 
Folge haben, die eine weitere Teilnahme 
unmöglich macht. Dann der Gang zur 
vorbereiteten Langhantel, Heben auf 
Signal des Kampfrichters und Warten, 
dass mindestens zwei grüne Lämpchen 
aufleuchten, die zeigen, dass der Ver-
such gültig ist. Das Fazit waren eine 
Niederlage im Stoßen der Langhantel 
im Liegen (drei verpatzte Anläufe) und 
zwei Siege: beim Kniebeugen (155 kg) 
und Kreuzheben (172,5 kg) und ein im 
vierten Versuch aufgestellter neuer pol-
nischer GPC-Rekord im Kreuzheben 
mit 175 kg – und zum Dessert eine Qua-
lifikation für die Europameisterschaft, 
die vom 25.-30.06.2017 stattfindet. Und 
danach vielleicht die Weltmeisterschaft? 
Nach dem ersten Start weiß ich, dass ich 
viele Fehler gemacht habe und es Dinge 
gibt, an denen ich arbeiten muss – vor 
allem, weil Konkurrenz nicht schläft.

Hätte mir jemand vor ein paar Jahren 
gesagt, dass ich Polnischer Meister im 
Kraftsport werde, hätte ich nur gelacht. 
Wenn Sie also darüber nachdenken, ob 
es sich lohnt, etwas zu tun, von dem Sie 
heute noch nicht so recht überzeugt sind 
– tun Sie den ersten Schritt. Vielleicht 
entsteht genau daraus eine neue Leiden-
schaft, oder aber Sie entdecken, dass 
dies nicht der richtige Weg ist. Aber die 
Erfahrung wird bleiben.

Ich danke dem Vorstand der PCC Ro-
kita für seine Unterstützung für diese 
verrückte sportliche Initiative.
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w gminie  

Brzeg Dolny
fot. Krzysztof Konieczny

Czy jeszcze można go 
spotkać?

Bocian biały
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Od blisko 40 lat zaglądam do gminy Brzeg Dolny 
i przyglądam się bocianom. W zasadzie to właśnie one 
przyniosły mnie do Brzegu Dolnego, a sentyment do 
tych charakterystycznych ptaków pozostał mi do dziś. 
Nadodrzańska gmina położona przy nadrzecznych 
błoniach, w pobliżu zbiornika zaporowego, wydaje się dla 
bocianów idealna. Coś jednak powoduje, że bocianów 
białych w tej okolicy jest coraz mniej. Co się dzieje?

O
statnie liczenie bocianów 
w Polsce, które miało 
miejsce w 2015 roku, przy-
niosło dość smutne wyni-
ki. Spadek liczebności pta-

ków na zachodzie kraju jest już faktem. 
W innych miejscach populacja nie wzra-
sta lub nieznacznie się waha, zdarzają się 
także spadki i w samej krainie bocianów 
– na Warmii i Mazurach. W wielu miej-
scach naszego regionu z każdym rokiem 
gniazd jest coraz mniej. Spadek dotknął 
również dolnośląskie boćki, gdzie zano-
towano zmniejszenie się populacji o 40%. 
Dotyczy to także powiatu wołowskiego, 
a w tym także gminy Brzeg Dolny. Za-
nim jednak przyjrzymy się przyczynom 
zmian w populacji, zobaczmy, co działo 
się z bocianimi parami u nas.

Pierwsze powojenne informacje o bocia-
nich gniazdach w gminie Brzeg Dolny 
odnajdziemy w Ogólnopolskiej Bazie 
Gniazd Bociana Białego na stronie: www.
bociany.pl. W 1958 roku zajęte gniazda 
stwierdzono w Grodzanowie (dwa mło-
de) i w Kręsku (trzy młode). Natomiast 
gniazdo na Osiedlu Fabrycznym (ul. 
Warzyńska 21) w latach 1957–1958 było 
puste lub bociany odwiedzały je spora-
dycznie. Z informacji wtedy zebranych 
wynika, że to Jodłowice stanowiły bocia-
nie zagłębie. Można przyjąć, że były tam 
wtedy trzy–cztery gniazda, w tym dwa–
trzy na drzewie i jedno na budynku. 
Dwa z nich były puste, a w pozostałych 
bociany wyprowadziły odpowiednio trzy 
i cztery młode. Informacje z tego okresu 
pochodzą od nauczycieli ze szkół pod-
stawowych w Rudawie i w Głębowicach 
(gm. Wińsko). 

Z lat 80. XX wieku informacji mamy 
niewiele. Wiadomo, że istniało gniazdo 
w Kręsku na wysokim kominie, lecz było 
niezajęte, a drugie w Pogalewie Małym 

pod numerem 18 i wiemy, że były tam 
młode. Mogło istnieć też gniazdo na 
Wałach Śląskich i w Starym Dworze od 
strony Odry. W latach 90. przeczesałem 
gminę w poszukiwaniu gniazd i wtedy 
udało mi się ustalić, że gniazda były 
w następujących miejscowościach: Krę-
sko, Pogalewo Małe, Stary Dwór, Pyszą-
ca. W samym Brzegu Dolnym istniały 
gniazda na podwórku między ulicą Od-
rodzenia a Kochanowskiego 7, jak rów-
nież na Warzyniu przy ul. Naborowskiej 
28–30. Pewna para budowała też swoje 
gniazdo u sióstr zakonnych przy szpita-
lu. W latach 90. mieliśmy cztery–pięć, 
w porywach sześć regularnie gniazdują-
cych par. Po roku 2000 z boćkami było 
coraz gorzej. Puste gniazda stwierdzono 
jeszcze w Pogalewie Małym i Kręsku. 
Młode były wyłącznie w Starym Dworze 
i w Brzegu Dolnym przy ul. Odrodzenia. 
W 2017 roku w gminie Brzeg Dolny po-
zostało już tylko jedno zajęte gniazdo 
w Starym Dworze, a na kominie w Krę-
sku widać jeszcze ostatnie gałęzie z daw-
nego gniazda. 

Co się dzieje u nas z tym gatunkiem? 
Odpowiedzi udzielę od końca. Bociany 
w Starym Dworze pozostały tylko dlate-
go, że w pobliżu jest rolnik, który hoduje 
krowy. Kosi regularnie łąki i utrzymuje 
otwarte środowisko poprzecinane rowa-
mi i miedzami. Gdy do tego dodamy 
koszone wały Odry i zbiornik w Wałach, 
to już wiemy, gdzie bocian jest w stanie 
wyżywić swoje młode. Pamiętając, że 
jest on oportunistycznym drapieżnikiem 
i żywi się bezkręgowcami i kręgowcami, 
musi mieć zapewnione tereny łowieckie. 
W innych miejscach gminy zaprzestano 
hodowli bydła, a łąki zarosły lub zostały 
przekształcone w grunty orne. Gdy do 
tego dołączymy zmiany w rolnictwie po 
wejściu Polski do Unii Europejskiej, to 
znaczy przejście w kierunku rolnictwa 

Być może w Państwa 
archiwach znajdują się 
fotografie bocianów i gniazd 
z gminy Brzeg Dolny. Chętnie 
opublikuję je na blogu 
przyrodniczym, który zawiera 
kontakt do mnie i daje 
możliwość ich przesłania. 
Na osoby, które przyślą takie 
fotografie, czekają książki 
o bocianach i nie tylko. 

przemysłowego, miejsca dla bocianów 
zaczyna wyraźnie brakować. Rewolu-
cja w rolnictwie w Europie Zachodniej 
doprowadziła już dawno do potężnych 
spadków liczebności tego pięknego ga-
tunku. Dziś jesteśmy świadkami zmian, 
które zachodzą i u nas. Do tego docho-
dzą zmiany klimatyczne, które również 
odbijają się na dostępności pokarmu. 

Czy jest szansa, by ten proces zahamo-
wać, a najlepiej odwrócić? Wydaje się, 
że tak. Trzeba by tylko odtworzyć sieć 
oczek śródpolnych, przywrócić zakrza-
czone łąki i zmienić system dopłat w rol-
nictwie, tak by preferował on wolny wy-
pas, a nie krowy zamknięte w oborach 
przez cały rok. Tylko tyle czy aż tyle? 
Okazuje się także, że to, co dobre dla bo-
cianów, jest też przyjazne dla człowieka. 
Ekstensywne rolnictwo, zdrowa żywność 
i mozaika środowisk to symbol nadcho-
dzących zmian. Jeśli uda się bocianom, 
to będziemy mieli pewność, że i nam bę-
dzie żyło się o wiele lepiej.

Krzysztof Konieczny
Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”

www.dbajobociany.pl
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T
he last counting of storks in 
Poland in 2015 gave quite sad 
results. Declining number in 
the west part of our country 
is already a fact. In other plac-

es, the population does not increase or 
slightly fluctuate, although there are de-
creases in the land of storks - in Warm-
ia and Masuria. In many places of our 
region, there are fewer and fewer nests. 
The Lower Silesia stork population was 
also affected by the fall of 40%. This also 
applies to the Wołów district, including 
the Brzeg Dolny commune. But before 
we look at the causes of population 
change, let's see what happened with 
stork couples in our area.

The first postwar information on the 
stork nests in the Brzeg Dolny com-
mune will be found in the Nationwide 
White Stork Nests Base on www.bocia-
ny.pl. In 1958 the seated nest was found 
in Grodzanów (2 young) and in Kręsko, 
where on the farm building there were 
3 young. On the other hand, in Fabry-
czne (21 Warzyńska Street) the nest in 
1957/58 was unoccupied or visited by 
storks occasionally. According to gath-

ered information, Jodłowice was a stork 
basin. You could assume there were 3 or 
4 nests there, including 2-3 on the trees 
and one on the building. Two of them 
were empty, and in the others storks had 
respectively 3 and 4 young. Information 
from these years comes from teachers 
from primary schools in Rudawa and 
Głębowice (Wińsko commune).

We do not have much information 
from the 1980s. It is known that there 
was already a nest in Kręsko located 
on a high chimney but it was unoccu-
pied, and the second in Pogalewo Małe 
at number 18 and we know that there 
were young in the nest. There could 
also be a nest on Silesian Walls and in 
Stary Dwór from the Oder side. In the 
1990s I crossed the commune in search 
of nests and then I managed to find out 
that the nests were in the following lo-
cations: Kręsko, Pogalewo Małe, Stary 
Dwór, Pyszyca. In Brzeg Dolny there 
was a nest in the courtyard between 
Odrodzenia Street and Kochanowskie-
go Street 7. There was also a couple in 
Warzyń at Naborowska 28-30 Street. 
One couple also built their nest at the 
nuns at hospital. In the 90s we had 4-5 
regularly nesting pairs. In gusts there 
were even 6. After 2000, it was getting 
worse with the storks. The empty nest 
was found in Pogalewo Małe and Kęsko. 
The young were only in Stary Dwór and 
in Brzeg Dolny at Odrodzenia Street. In 
2017 Brzeg Dolny commune has only 
one nest in Stary Dwór... and the last 
branches from the old nest remained on 
the chimney in Kręsko.

What is happening with the species in 
our region? I will answer starting from 
the end. There are storks in Stary Dwór 

White stork in Brzeg Dolny  
commune – is it still there?

For almost 40 years I have been visiting Brzeg Dolny  
and looking at storks. Basically, the storks brought me to 
Brzeg Dolny and the sentiment towards these characteristic 
birds remained until today. The Nadodrzańska commune 
located at the river banks near the reservoir, seems to be 
ideal for storks. But something makes that there are fewer 
and fewer white storks in this area. What is happening?

remained only because there is a farm-
er who breeds cows. He regularly mows 
meadows and maintains an open envi-
ronment cut by ditches and balks. When 
we add the mown embankments of the 
Oder and the reservoir in Wałach, we 
already know where a stork is able to 
feed his young. Bearing in mind that he 
is an opportunistic predator and feeds 
on invertebrates and vertebrates, hunt-
ing areas must be provided. In other 
places of the commune farming cattle 
was stopped, and the meadows have 
grown or have been converted into ara-
ble land. When we add changes in agri-
culture after the accession of Poland to 
the European Union, ie the transition 
to industrial agriculture, there is clearly 
lack of place for storks. The revolution 
in agriculture in Western Europe has al-
ready led to the massive decline in the 
number of this beautiful species. Today 
we are witnessing the changes that are 
happening here. There are also climate 
changes, which also affect the availabil-
ity of food.

Is there a chance to stop or even better 
to reverse this process? It seems that yes. 
What could be done to achieve this is to 
recreate the mesh network, restore the 
shrubbery meadows and change the sub-
sidy system in agriculture so that it pre-
fers free grazing and not cows closed in 
cowsheds all year round. Only so much 
or so much? It also turns out that what 
is good for storks is also human friendly. 
Extensive agriculture, healthy food and 
environmental mosaics are a symbol of 
coming changes. If storks manage, we 
will be sure that we will live a lot better.
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D
ie letzte Storchenzählung 
in Polen 2015 brachte recht 
traurige Ergebnisse. Der 
Rückgang der Population 
im Westen des Landes ist 

bereits eine Tatsache. In anderen Regi-
onen wächst die Population nicht oder 
schwankt leicht, und selbst im Land der 
Störche im Storchenland – im Ermland 
und Masuren – sind zum Teil sinkende 
Zahlen zu beobachten. In vielen Orten 
unserer Region nimmt die Zahl der 
Nester von Jahr zu Jahr ab. Das betrifft 
auch die niederschlesischen Störche, 
bei denen ein Rückgang der Population 
um 40 % festgestellt wurde. Der Kreis 
Wołów und auch die Gemeinde Brzeg 
Dolny machen da keine Ausnahme. 
Bevor wir aber nach den Gründen für 
die Populationsveränderungen suchen, 
schauen wir uns einmal an, was mit den 
Storchenpaaren bei uns passiert ist.

Die ersten Nachkriegsdaten über die 
Storchennester in der Gemeinde Brzeg 
Dolny finden sich in der Polnischen 
Weißstorchnester-Datenbank unter 
www.bociany.pl. 1958 wurden in Gro-
dzanów (2 Junge) und auf einem Wirt-
schaftsgebäude Kręsko (3 Junge) be-
wohnte Nester festgestellt. In Fabryczne 
(ul. Warzyńska 21) gab es 1957/58 ein 
unbewohntes oder nur sporadisch von 
Störchen besuchtes Nest. Nach den da-
mals gesammelten Informationen war 
Jodłowice eine Art Storchenhauptstadt. 
Man kann davon ausgehen, dass es dort 
damals 3-4 Nester gab, davon 2-3 auf 
Bäumen und eins auf einem Gebäude. 
Zwei davon waren leer, in den anderen 
zogen die Störche 3 bzw. 4 Junge groß. 
Die Informationen aus jenen Jahren 
stammen von den Grundschullehrern 
aus Rudawa und Głębowice (Gemeinde 
Wińsko). 

Aus den 80er Jahren des letzten Jahr-
hunderts haben wir nur wenige Infor-
mationen. Wir wissen, dass es schon 
damals das Nest auf einem hohen 
Schornstein in Kręsko und ein zweites 
in Pogalewo Małe Nr. 18 gab und dass 
im Nest Junge waren. Je ein weiteres 
Nest gab es wohl in Wały Śląskie und 
in Stary Dwór auf der zur Oder hin 
gelegenen Seite. In den 90er Jahren 
durchkämmte ich die Gemeinde auf der 
Suche nach Nestern und konnte dabei 
feststellen, dass es Nester in folgenden 
Orten gab: Kręsko, Pogalewo Małe, 
Stary Dwór und Pysząca. In Brzeg Dol-
ny selbst existierte ein Nest auf dem Hof 
zwischen den Straßen Odrodzenia und 
Kochanowskiego Nr. 7. Außerdem niste-
te ein Paar in Warzyń in der Naborows-
ka-Straße 28-30. Ein weiteres Paar baute 
sein Nest bei den Ordensschwestern am 
Krankenhaus. In den 90er Jahren hat-
ten wir 4-5 regelmäßig nistende Paare. 
Zu Stoßzeiten 6.Nach dem Jahr 2000 
ging es dann mit den Störchen bergab. 
Leere Nester waren noch in Pogalewo 
Małe und Kręsko zu sehen. Junge gab es 
nur in Stary Dwór und in Brzeg Dolny 
an der Odrodzenia-Straße. 2017 gab es 
in der Gemeinde Brzeg Dolny nur noch 
ein belegtes Nest in Stary Dwór..., und 
auf dem Schornstein in Kręsko sind 
noch die letzten Zweige des verlassenen 
Nests zu sehen. 

Was ist mit dieser Vogelart bei uns 
nur los? Ich rolle meine Antwort von 
hinten auf. Die Störche in Stary Dwór 
sind nur deshalb noch da, weil es in der 
Nähe einen Bauern gibt, der Kühe hält. 
Er mäht regelmäßig die Wiesen und 
sorgt für eine offene, von Gräben und 
Feldrainen unterbrochene Landschaft. 
Wenn wir dies noch mit den gemähten 
Oderdeichen und dem Stausee in Wały 

ergänzen, kann man sich gut vorstellen, 
wo der Storch in der Lage ist, seine Jun-
gen großzuziehen. Da er ein opportunis-
tischer Jäger ist und sich von Wirbello-
sen und Wirbeltieren ernährt, braucht 
er ein sicheres Jagdgebiet. Anderenorts 
in der Gemeinde wurde die Viehzucht 
aufgegeben, die Weiden sind verwildert 
oder wurden in Felder umgewandelt. 
Berücksichtigt man außerdem noch die 
Veränderungen, die nach Polens EU-
Beitritt in der Landwirtschaft eingetre-
ten sind, das heißt den Wandel in Rich-
tung industrieller Landwirtschaft, dann 
wird klar, dass der Platz für die Störche 
knapp wird. In Westeuropa hat die Re-
volution in der Landwirtschaft schon 
längst zu einem gewaltigen Rückgang 
der Bestände dieser schönen Vogelart 
geführt. Heute werden wir Zeugen, wie 
dieser Wandel auch bei uns einsetzt. 
Hinzu kommt der Klimawandel, der 
sich ebenfalls auf das Nahrungsangebot 
auswirkt. 

Gibt es denn Chancen, diesen Prozess 
zu bremsen oder sogar umzukehren? Ich 
glaube ja. Man müsste nur die Tümpel 
in den Feldern wiederherstellen, die ver-
buschten Wiesen freilegen und das Sub-
ventionssystem in der Landwirtschaft so 
ändern, dass es die freie Weidehaltung 
statt der ganzjährigen Stallhaltung von 
Kühen bevorzugt. So wenig braucht es? 
Oder doch so viel? Außerdem stellt sich 
heraus, dass das, was gut für die Störche 
ist, auch dem Menschen zugutekommt. 
Eine extensive Landwirtschaft, gesunde 
Lebensmittel und ein Mosaik von Bio-
topen sind Symbole für den bevorste-
henden Wandel. Wenn es den Störchen 
gut geht, können wir sicher sein, dass es 
auch uns deutlich besser gehen wird.

Der Weißstorch in Brzeg Dolny  
– ist er noch da?

Seit fast vierzig Jahren komme ich immer wieder in die Gemeinde Brzeg Dolny und 
beobachte die Störche. Eigentlich waren es die Störche, die mich nach Brzeg Dolny gebracht 
haben, und noch heute fühle ich mich zu diesen charakteristischen Vögeln hingezogen. 
Die an den Uferwiesen der Oder gelegene Gemeinde unweit des Stausees scheint für die 
Störche ein idealer Ort zu sein. Aber irgendetwas führt dazu, dass die Zahl der Weißstörche 
in dieser Gegend ständig abnimmt. Woran kann das liegen?
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Z kroniki  
biegacza

P
L

23 kwietnia 
wraz z pozostałymi zawodnikami stanąłem na linii startu półmaratonu Miet-
kowskiego. Warunki biegowe zmieniały się jak w kalejdoskopie… Przed samym 
rozpoczęciem zawodów w głowie kotłowało mi się podstawowe pytanie: Biec 
w letnim stroju czy jednak przebrać się w coś cieplejszego? Wiał wiatr, następnie 
padał lekki śnieg, za parę minut deszcz, a później zza chmur uśmiechało się do 
nas słońce. Z tą pogodą było dokładnie tak jak z nastrojami biegaczy: „Dam 
radę – jest dobrze”, „Lekkie osłabienie – po co mi to było?” oraz – tradycyjne – 
„A mogłem zostać w domu…”. 
Po ciężkich bojach dotarłem na metę z czasem 01:37:27, co pomogło mi osiągnąć 
119. miejsce na 642 startujących, a w mojej kategorii wiekowej zająłem miejsce 
23.

9 kwietnia 
odbył się drugi bieg „Bitwy pod Legnicą 1241 – półmaraton”. Wraz z innymi 
zawodnikami pokonywaliśmy dystans 21 km, prowadzący od legnickiego Sta-
rego Miasta do Legnickiego Pola. Na linię mety wraz ze mną dotarło ponad 
700 zawodników. Wywalczyłem czas 01:41:05, co dało mi miejsce „Open” 159., 
a w swojej kategorii wiekowej „M18” 19.

Kamil Zarzycki
KKKompleks Chemii Fosforu

PCC Rokita
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From  
the runner’s  
journals

Aus der Chronik eines Läufers
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On 23 April, along with the rest of the 
athletes, I stood on the starting line 
for Mietkowski's half marathon. The 
race conditions changed like in a ka-
leidoscope... Before the very beginning 
of the competition in my head there 
was a basic question - run in summer 
clothes or maybe put on something 
warmer? There was some wind, then 
light snow, in a few minutes rain, and 
later the sun smiled at us from behind 
the clouds. The weather was exactly like 
the moods of the runners: "I can handle 
it - it is good"; "A slight weakness - why 
did I need this” and traditionally: "And 
I could stay home …".

After heavy time I reached the fin-
ish line with the time of 1:37:27 which 
helped me to reach 119th place for 642 
starters, and in my age category I took 
23rd place.

On Sunday 9 April the „2 Bieg Bitwy 
pod Legnicą 1241" (half marathon) took 
place. Together with other runners we 
did 21 km from the old Town of Legni-
ca to Legnickie Pole. Me and more than 
seven hundred runners reached the fin-
ish line. I did the time of 01:41:05 what 
gave me the 159 (Open category) and 19 
position in my age category (M18).

Am 23. April stand ich zusammen mit 
den übrigen Teilnehmern an der Start-
linie des Halbmarathons von Mietków. 
Die Laufbedingungen änderten sich 
wie in einem Kaleidoskop... Vor dem 
Wettbewerb kreisten meine Gedanken 
um die grundsätzliche Frage: Soll ich 
in Sommersachen laufen oder doch lie-
ber etwas Wärmeres anziehen? Es war 
windig, danach schneite es ein wenig, 
um wenige Minuten später zu regnen, 
und wieder etwas später blickte die Son-

ne hinter den Wolken hervor. Mit dem 
Wetter war es genauso wie mit der Stim-
mung der Läufer: Von „Ich schaffe das – 
alles gut“ über „Leichte Schwäche - wes-
halb tue ich mir das eigentlich an“ bis 
hin zum traditionellen „Ich hätte auch 
zu Hause bleiben können...“. 

Nach schwerem Kampf kam ich mit ei-
ner Zeit von 01:37:27 ins Ziel, womit ich 
Platz 119 von 642 Startern und Platz 23 
in meiner Alterskategorie erreichte.

Am Sonntag, dem 9. April fand der „2. 
Lauf der Schlacht bei Liegnitz 1241“ 
statt. Zusammen mit den anderen Läu-
fern lief ich die 21 km lange Strecke von 
der Altstadt von Legnica zum Liegnitzer 
Feld. Die Ziellinie überquerten außer 
mir noch mehr als 700 Teilnehmer. Ich 
lief eine Zeit von 01:41:05, was im Ge-
samtklassement Platz 159 und in meiner 
Alterskategorie „M18“ dem 19. Platz 
entsprach.

od lewej: Paweł Lis, Kamil Zarzycki i Łukasz Rakowski
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J
uż po raz kolejny Komenda 
Powiatowa Policji w Woło-
wie wspólnie z Niezależnym 
Samorządnym Związkiem 
Zawodowym Policjantów 

zorganizowali międzyszkolny turniej 
mający na celu poprawę bezpieczeństwa 
najmłodszych mieszkańców naszej naj-

bliższej okolicy. W zawodach uczestni-
czyło ok. 100 uczniów reprezentujących 
wszystkie szkoły podstawowe powiatu 
wołowskiego. Młodzi zawodnicy zmagali 
się w teście wiedzy na temat bezpieczeń-
stwa oraz w rozmaitych konkurencjach 
sportowych. Jak co roku PCC Rokita 
oraz PCC EXOL wzięły czynny udział 

w organizacji wydarzenia i ufundowały 
nagrody główne w postaci rowerów dla 
zwycięzców turnieju. 

Natalia Szumilas
Specjalista ds. Public Relations

PCC Rokita

Z prewencją za pan brat
18 maja 2017 roku w hali sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołowie odbył się 
finał powiatowego turnieju „Prewencja, ale inaczej”.
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O
nce again, the County 
Police Headquarters in 
Wołów together with the 
Independent Self-Govern-
ing Police Union organ-

ised an inter-school competition to im-
prove safety of our youngest residents. 
There participated about 100 students 
representing all primary schools in 
Wołów district. Young athletes struggled 
with safety knowledge test and in vari-
ous sports competitions. As every year, 
PCC Rokita and PCC EXOL took an 
active part in the event organisation and 
sponsored the main prizes in the form of 
bicycles for the winners.

A
uch in diesem Jahr veran-
stalteten die Kreispolizei-
behörde Wołów und der 
Unabhängige Selbstverwal-
tungsverband der Polizisten 

diesen schulübergreifenden Wettbe-
werb, dessen Ziel es ist, die Sicherheit 
der jüngsten Bürger aus unserer nähe-
ren Umgebung zu verbessern. An dem 
Wettbewerb nahmen rund 100 Schüler 

aus allen Grundschulen des Kreises 
Wołów teil. Die Kinder testeten ihr Wis-
sen zum Thema Sicherheit und traten in 
verschiedenen Sportwettkämpfen gegen-
einander an. Wie jedes Jahr beteiligten 
sich PCC Rokita und PCC EXOL aktiv 
an der Organisation der Veranstaltung 
und stifteten die Hauptpreise für die 
Sieger des Wettbewerbs, hauptsächlich 
in Form von Fahrrädern. 

On 18 May 2017 in the 
Sports and Leisure Centre 
in Wołów there was the final 
of the county competition 
"Prevention but differently”.

Am 18. Mai 2017 fand das Finale  
des Kreiswettbewerbs „Prävention einmal anders“ statt.

On friendly  
terms with  
prevention

Mit Prävention  
kennen wir uns aus
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